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Capítulo

1

Introdução ao Symantec™
System Recovery 2013 R2
Management Solution
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

O que há de novo no Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Componentes do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Como o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution funciona

■

O que você pode fazer com o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

Sobre o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution oferece tarefas de
gerenciamento de backup de nível corporativo para a proteção de servidores e
desktops.
Você pode monitorar centralmente o status do ponto de recuperação de servidores,
áreas de trabalho e laptops Windows e Linux em sua organização, tudo do Console
de gerenciamento Symantec. Na home page do produto, você pode visualizar
facilmente os computadores que estão protegidos, incluindo o status da tarefa.
Usando o potencial do Symantec System Recovery, você também pode executar

Introdução ao Symantec™ System Recovery 2013 R2 Management Solution
O que há de novo no Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

a recuperação do sistema remoto e de unidades em computadores Windows
(computadores Linux devem ser recuperados localmente).
Consulte “O que há de novo no Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution” na página 14.

O que há de novo no Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution inclui os seguintes
aprimoramentos e recurso novos:
Tabela 1-1

O que há de novo no Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution

Recurso

Descrição

Symantec Management Platform O Symantec System Recovery 2013 R2 Management
7.5 e 7.5 SP1 suportados
Solution suporta agora Symantec Management Platform
7.5 e 7.5 SP1. A instalação do Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution em um sistema operacional
de 64 bits é suportada com o Symantec Management
Platform 7.5 e 7.5 SP1.
Suporta Windows 8, Windows
8.1, Windows Server 2012 e
Windows Server 2012 R2 para
clientes gerenciados

O Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution suporta agora os sistemas operacionais Windows
8, Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Server
2012 R2 para clientes gerenciados.

As versões 7.0 e 7.1 do
A partir do 2013 R2, o Symantec System Recovery 2013
Symantec Management Platform R2 Management Solution suspendeu o suporte ao
(SMP) não são mais suportadas Symantec Management Platform 7.0. A instalação do
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution no sistema operacional de 32 bits (SMP 7.0) não
é suportada.
A partir do 2013 R2, o Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution suspendeu o suporte ao
Symantec Management Platform 7.1. A instalação do
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution no sistema operacional de 64 bits (SMP 7.1) não
é suportada.
O pcAnywhere não mais é
suportado

A partir da 2013 R2, o Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution descontinuou o suporte ao
pcAnywhere.
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Componentes do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Componentes do Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
Uma instalação do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution é
composta de diversos componentes principais que gerenciam pontos de
recuperação em computadores-cliente.
Consulte “Como o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
funciona” na página 17.
Tabela 1-2

Componentes do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

Componente

Descrição

Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution

Permite executar e gerenciar remotamente políticas
de backup e recuperação em computadores-cliente
de um local central.
Consulte “Sobre a home page do Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution”
na página 29.
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Componentes do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Componente

Descrição

Arquivo de configuração do
Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution

Adiciona e configura os seguintes itens no momento
da instalação:
■

■

■

Páginas da Web do Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution

Arquivos de configuração de banco de dados no
banco de dados SQL usados pelo servidor do
Notification Server.
O banco de dados armazena o histórico do ponto
de recuperação, as informações do
computador-cliente, o histórico de backup, as
informações do ponto de recuperação e os
detalhes da configuração.
O plug-in Symantec System Recovery instala o
arquivo.
O Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution já vem com uma política de
entrega de software do Symantec System
Recovery 2013 R2 que você pode implementar
nos destinos de recurso.
Você também pode criar suas próprias políticas
de entrega de software do plug-in do Symantec
System Recovery editando os pacotes já
fornecidos na solução. Alternativamente, você pode
criar novos pacotes do plug-in do Symantec
System Recovery.
Uma pasta em que você poderá armazenar seus
próprios arquivos de comando, executada antes
ou depois da captura de dados ou após a criação
do ponto de recuperação.

Instala todas as páginas da Web usadas pela solução.
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Como o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution funciona

Componente

Descrição

Plug-in do Symantec System
Recovery

Publica uma variedade de informações do evento no
Console de gerenciamento Symantec (pelo Notification
Server), como o seguinte:

■

Uma lista de pontos de recuperação e seus locais
de armazenamento.
Backup que são atribuídos ao computador.

■

Versão do Symantec System Recovery.

■

Algumas alterações de configuração feitas no
computador.

■

O plug-in do Symantec System Recovery é um
componente necessário do Symantec System
Recovery. Ele deve ser instalado em cada computador
que tenha os backups que você deseja gerenciar.
Um computador é considerado como gerenciado pelo
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution quando o plug-in do Symantec System
Recovery estiver instalado.
Consulte “Para instalar o plug-in do Symantec System
Recovery em computadores” na página 39.
Caminho do diretório virtual do
Microsoft IIS

Faz referência à pasta da Web do caminho de
instalação da solução.

Como o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution funciona
No Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, as políticas de
backup são enviadas pelo Symantec Management Console e armazenadas no
banco de dados. Os computadores-cliente extraem as políticas de backup do
Notification Server e as processam. Os administradores executam o Console de
gerenciamento Symantec do Notification Server ou de um sistema remoto. Depois
que as políticas são criadas, os componentes do Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution no servidor as processam. Toda interação com o sistema
do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, como enviar
políticas e exibir resultados, pode ser feita através do console.
Através do console, você pode criar uma tarefa de backup individual ou usar a
política de agendamento para criar backups diários recorrentes. Também é possível
excluir os pontos de recuperação ou, até mesmo, recuperar um computador.
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O que você pode fazer com o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Com as funções do Symantec Management Console os computadores-cliente são
agrupados em destinos de recurso, a fim de simplificar o processo de backup. Na
página do portal da solução, é possível controlar e solucionar problemas em todos
os computadores cujos backups você gerencia. Você pode exibir o status e as
estatísticas de backup por filtros de computador, como falhas de backup, e o status
da tarefa do ponto de recuperação excluído.
Depois que uma política de backup for processada, os resultados serão
armazenados no banco de dados.
Consulte “O que você pode fazer com o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution” na página 18.

O que você pode fazer com o Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution permite trabalhar
de um local remoto para fazer backup e recuperar computadores baseados em
Windows. Você também pode fazer backup de computadores baseados em Linux
e recuperá-los localmente em um computador usando o Symantec System Recovery
Linux Edition. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
Tabela 1-3

Tarefa

O que você pode fazer com o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Descrição

Definir políticas e Permite fazer o seguinte:
tarefas de backup
■ Definir políticas de backup diárias, semanais, mensais ou trimestrais
e locais de
e atribuí-las a um ou mais destinos de recurso.
armazenamento
■ Criar pontos de recuperação independentes e completos ou conjuntos
do ponto de
de ponto de recuperação com incrementais.
recuperação
■ Definir destinos de ponto de recuperação em um compartilhamento
de rede ou em uma unidade local no computador-cliente.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
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Tarefa

Descrição

Recuperar
remotamente
uma unidade,
várias unidades
ou um
computador
inteiro (baseado
no Windows)

Permite fazer o seguinte:

Implementar
arquivos de
comando no
computador
baseado no
Windows

Permite fazer o seguinte:

■

■

■

■

Recuperar remotamente uma unidade de dados em um
computador-cliente gerenciado.
Consulte “Para recuperar uma unidade” na página 201.
Use o LightsOut Restore para recuperar uma unidade do sistema
em um computador-cliente gerenciado que você pode reiniciar.
Consulte “Para recuperar um computador remoto” na página 204.

Implementar um pacote de arquivos de comando do Notification
Server diretamente nos computadores-cliente. Os arquivos serão
executados durante um estágio específico no processo de criação
do ponto de recuperação.
Especifique uma pasta em um compartilhamento de rede na qual os
computadores-cliente gerenciados possam executar arquivos de
comando durante uma etapa específica do processo de criação do
ponto de recuperação.

Consulte “Sobre a execução de arquivos de comando durante um
backup” na página 124.
Consulte “Para implementar o pacote de arquivos de comando em
computadores-cliente para uso durante um backup” na página 127.
Excluir
remotamente
pontos de
recuperação

Permite fazer o seguinte:
■

■

Excluir conjuntos inteiros de ponto de recuperação.
Consulte “Para excluir um conjunto de ponto de recuperação”
na página 173.
Excluir pontos de recuperação dentro de um conjunto.
Consulte “Exclusão de pontos de recuperação de um conjunto”
na página 174.
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Tarefa

Descrição

Administrar
Permite fazer o seguinte:
computadores
■ Solucionar problemas e determinar políticas de backup remotamente.
laptop, desktop e
■ Executar diversos relatórios predefinidos em computadores
servidor
gerenciados.
■ Gerenciar as licenças do Symantec System Recovery em destinos
de recurso.
■ Monitorar o status geral dos pontos de recuperação de uma rede
inteira de computadores Windows.
Consulte “Exibição de relatórios” na página 236.
Consulte “Como gerenciar as políticas de licença do Symantec System
Recovery” na página 86.
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Instalação do Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre fazer upgrade do Symantec System Recovery 2013 Management Solution
ao Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Instalação do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Para desinstalar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Sobre fazer upgrade do Symantec System Recovery
2013 Management Solution ao Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution
Quando você fizer upgrade, o programa de instalação desinstalará o Symantec
System Recovery 2013 Management Solution. Porém, todas as configurações,
políticas, tarefas e pontos de recuperação serão preservados.
Para fazer upgrade do Symantec System Recovery 2013 Management Solution
para o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, execute o
programa de instalação do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
Consulte “Instalação do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
” na página 22.
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Tarefas pós-upgrade
Depois de fazer upgrade do Symantec System Recovery 2013 Management Solution
para o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, é necessário
executar as tarefas a seguir:
■

Instalação do Symantec Management Agent em computadores-cliente. Você
pode ignorar esta tarefa se a mais recente versão suportada do Symantec
Management Agent já estiver instalada nos computadores-cliente.
Consulte “Instalação do Symantec Management Agent em computadores-cliente”
na página 38.

■

Instale o plug-in do Symantec System Recovery nos computadores-cliente.
Consulte “Para instalar o plug-in do Symantec System Recovery em
computadores” na página 39.

■

Instale o Symantec System Recovery 2013 R2 nos computadores-cliente. Você
pode ignorar esta tarefa se não quiser fazer upgrade dos computadores-cliente
para o Symantec System Recovery 2013 R2.
Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou o Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition em computadores-cliente” na página 44.

Instalação do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
O Symantec System Recovery 2013 R2 já está incluído como uma política de
entrega de software no Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Consulte a documentação do produto do Symantec System Recovery 2013 R2 ou
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition para obter requisitos completos
do sistema.
Convém definir suas próprias políticas de entrega de software para o Symantec
System Recovery 2013 ou Backup Exec System Recovery 2010 2011. Nesses
casos, os requisitos do sistema variam de acordo com o conteúdo do pacote.
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution suporta até 20.000
instalações do Symantec System Recovery para cada instalação da solução em
um Notification Server. Porém, o desempenho da rede varia muito entre
organizações. O número total de instalações suportadas do Symantec System
Recovery pode ser superior ou inferior para sua rede. O desempenho da rede deve
ser monitorado para assegurar que as instalações do Symantec System Recovery
não sejam estendidas além da capacidade e dos recursos de sua rede.
O Symantec Installation Manager é usado na instalação do Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution no computador do Notification Server. O
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Symantec Installation Manager procura os recursos de software e hardware
necessários, atualiza as configurações do registro e, por fim, copia os arquivos
necessários no disco rígido.
Para obter instruções detalhadas sobre a instalação, consulte o Guia de Instalação
do Symantec Management Platform.

Requisitos do sistema para o Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
O computador em que você instala e usa o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution deve cumprir os seguintes requisitos mínimos do sistema.
Tabela 2-1

Requisitos mínimos do sistema para sistemas operacionais de 64
bits

Componente

Requisitos

Processador

Processador Dual Core duplo com 2.53 GHz ou mais rápido

Nota: Um processador Intel Itanium 2 é necessário para o Windows
Server 2008 R2 para sistemas baseados em Itanium.
RAM

4 GB

Espaço livre em disco 20 GB ou mais
Sistema operacional

Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2,
Enterprise Edition ou Standard Edition

Banco de dados

As edições Express, Standard e Enterprise dos seguintes servidores
SQL são suportadas:
■

Microsoft SQL Server 2005 SP4 somente

■

Microsoft SQL Server 2008 SP2 em diante

■

Microsoft SQL Server 2012

Nota: A Symantec recomenda que você instale o Microsoft SQL
Server e o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution em computadores separados para evitar problemas de
desempenho do computador.
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Componente

Requisitos

Software

O seguinte deve ser instalado no computador em que você quer
instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution:
■

Microsoft Silverlight 3.0 ou superior

■

Symantec Installation Manager 7.5

■

Symantec Management Platform 7.5

Nota: A instalação do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution não é suportada em sistemas de arquivos
criptografados.
Acesso à Internet

O acesso à Internet de alta velocidade é recomendado no
computador em que você instala o Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.

A Symantec recomenda também que você se familiarize com o Symantec
Management Platform, consultando o Guia de Instalação do Symantec Management
Platform.
O Symantec Management Platform exige o banco de dados do Microsoft SQL
Server. O banco de dados do SQL Server pode ser instalado no mesmo computador
do Symantec Management Platform ou em um computador remoto. A Symantec
recomenda instalar o banco de dados do SQL Server em um computador remoto
para evitar problemas de desempenho.
Consulte “Para preparar o gerenciamento dos backups dos computadores-cliente”
na página 36.
Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Faça logon no computador do Notification Server usando a conta de
administrador ou uma conta com privilégios de administrador.

2

Clique em Iniciar > Todos os programas > Symantec > Symantec
Installation Manager > Symantec Installation Manager.

3

Clique em Instalar novos produtos.

4

No painel Instalar novos produtos, na lista suspensa Filtro, selecione
Nenhum.

5

Selecione os seguintes produtos:
■

Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Symantec System Recovery Instalador do 2013 R2
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■

Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Management Solution
(necessário apenas se você quiser fazer backup de computadores baseados
em Linux)

■

Symantec Management Platform

O Symantec Installation Manager pode selecionar automaticamente
componentes de software adicionais para concluir a instalação.

6

Clique em Verificar produtos selecionados.

7

No painel Produtos e recursos selecionados, verifique a lista de produtos
selecionados e clique em Avançar.

8

No painel Contrato de licença do usuário final, leia o Contrato de licença
do usuário final e clique em Aceito os termos dos Contratos de Licença e
clique em Avançar.
O Symantec Installation Manager executa uma verificação da preparação para
instalação para garantir que o computador atenda a todos os requisitos. Os
resultados da verificação da preparação para instalação são exibidos no painel
Verificação da preparação para instalação.
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9

No painel Verificação da preparação para a instalação, instale qualquer
software necessário antes de continuar a instalação.
Se aplicável, um link será exibido no painel Verificação da preparação para
instalação, que permite instalar o software ausente pelo painel Symantec
Installation Manager. Se um link não aparecer, será necessário sair da
instalação. Em seguida você deve instalar o componente ausente de software
e iniciar novamente a instalação do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
As seguintes opções são exibidas no painel Verificação da preparação para
instalação.
Marca de verificação

Os requisitos e as recomendações foram atendidos.

Ponto de exclamação

O requisito foi atendido. Você pode continuar com a
instalação. Porém, algumas recomendações devem ser
consideradas.

X

O requisito não foi atendido. Você não pode continuar com
a instalação até que o requisito seja atendido.
Clique no link associado para obter mais informações ou
para instalar o produto necessário. Depois de fazer
alterações no computador, clique em Verificar novamente
a prontidão da instalação para verificar novamente o
sistema.
Pode ser necessário reiniciar seu computador depois que
o software necessário for instalado.

Quando todos os requisitos forem atendidos no painel Verificação da
preparação para a instalação, você poderá continuar com a instalação.

10 Clique em Avançar.
11 No painel Configuração do Notification Server, digite as informações
apropriadas para concluir o painel e clique em Avançar.

12 No painel Informações de contato, digite as informações apropriadas para
concluir o painel e clique em Avançar.

13 No painel Revisar os detalhes da instalação, verifique as informações da
instalação e clique em Iniciar instalação.

14 No painel Instalação, clique em Concluir para iniciar o Symantec Management
Console.
Consulte “Sobre a home page do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution” na página 29.
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Consulte “Para instalar o plug-in do Symantec System Recovery em computadores”
na página 39.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.

Para desinstalar o Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
Você pode desinstalar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
do computador no qual o Notification Server está instalado. O programa de
desinstalação remove os arquivos e as configurações de registro que foram
configuradas ou copiadas para o disco rígido do computador durante a instalação.
O programa de desinstalação também remove as políticas e as tarefas que foram
configuradas ou criadas ao usar o Symantec System Recovery Management
Solution.
Quando você desinstalar a solução, o Symantec System Recovery não será
desinstalado de nenhum computador-cliente gerenciado que você adicionou ao
console.
Para desinstalar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Faça logon em seu computador usando a conta de administrador ou uma
conta com privilégios de administrador.

2

No computador em que o Notification Server estiver instalado, clique em Iniciar
> Todos os programas > Symantec > Symantec Installation Manager >
Symantec Installation Manager.

3

Selecione Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution na
lista Produtos instalados.

4

Clique em Desinstalar.

5

Clique em Sim.
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Guia de Introdução do
Symantec System Recovery
2013 R2 Management
Solution
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre a home page do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

■

Como iniciar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Para enviar feedback para a Symantec

■

Para preparar o gerenciamento dos backups dos computadores-cliente

■

Descoberta de computadores-cliente na rede

■

Instalação do Symantec Management Agent em computadores-cliente

■

Para instalar o plug-in do Symantec System Recovery em computadores

■

Para desinstalar o plug-in do Symantec System Recovery em computadores

■

Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition em computadores-cliente

■

Para instalar o Symantec System Recovery 2013 em computador-cliente

■

Para instalar o Symantec System Recovery 2011 em computador-cliente
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■

Para desinstalar componentes e produtos relacionados ao Symantec System
Recovery dos computadores-cliente

■

Para gerar o pacote de LightsOut Restore no Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution

■

Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2013 R2 em computadores-cliente

■

Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2013 em computadores-cliente

■

Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2011 em computadores-cliente

■

Para desinstalar o LightsOut Restore dos computadores-cliente

■

Atualização das configurações de um pacote

■

Desinstalação de produtos relacionados ao Symantec System Recovery do
Symantec Management Platform

■

Para adicionar ou remover senhas do ponto de recuperação

■

Como gerenciar destinos de ponto de recuperação

■

Configuração da tarefa Cópia dedicada fora do local

■

Sobre como exibir filtros

■

Sobre exibições organizacionais

■

Como gerenciar as políticas de licença do Symantec System Recovery

Sobre a home page do Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution
A página Início fornece um status geral visual dos servidores e dos computadores
desktop. Aqueles computadores podem ou não ter uma instalação do Symantec
System Recovery. Os dados reais a respeito dos incidentes do computador
preenchem esta página.
Nota: Os computadores devem ter o plug-in do Symantec System Recovery e o
Symantec System Recovery instalados para serem exibidos na página Início.
Você pode editar a página Início adicionando ou excluindo Web parts. Você pode
adicionar ou excluir Web parts de outras soluções ou do Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution. Você também pode adicionar ou excluir as Web
parts que já vêm com o Console de gerenciamento Symantec.
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Para obter informações sobre como usar o Console de gerenciamento Symantec,
clique no ícone Ajuda no console.
Consulte “Como iniciar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution” na página 35.

Web parts da página Início
A seguinte tabela descreve as Web parts do produto que você pode excluir ou
adicionar à página Início.
Tabela 3-1

Web parts da página Início do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution

Web part

Descrição

Alertas e falhas

Exibe uma tabela de vários tipos de falhas e alertas que você pode
resolver clicando no hyperlink associado.
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Web part
Status de backup

Descrição
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Web part

Descrição
Filtra os resultados do status de backup por conjunto.
Os tipos de status do computador-cliente incluem:
■

Salvo em backup
Indica o número de computadores-cliente gerenciados que
fizeram um ponto de recuperação de todas as unidades nos
últimos 30 dias. Os computadores-cliente não perderam o último
backup agendado.

Nota: As unidades devem estar definidas para relatar o status
completo.

■

■

■

Os computadores-cliente são considerados “salvos em backup”
sem ter uma política de backup atribuída. Este status será
verdadeiro desde que um ou mais pontos de recuperação
tenham sido criados nos últimos 30 dias. Uma unidade incluída
no backup pode ser inteiramente recuperada.
Requer atenção
Indica o número de computadores-cliente gerenciados que tem
uma política de backup atribuída, mas cuja política não seja
executada há muito tempo. Ou o último backup agendado foi
perdido (o que quer dizer que os pontos de recuperação
existentes sejam provavelmente antigos). Uma unidade do
computador-cliente que precise de atenção pode ser recuperada.
Porém, se os pontos de recuperação forem antigos, é possível
que eles não tenham as versões mais recentes de arquivos ou
pastas.
Vulnerável
Indica o número de computadores-cliente gerenciados que não
tem pontos de recuperação disponíveis para as unidades
relatadas.
Um computador-cliente vulnerável poderá ser recuperado se os
volumes forem definidos para backup. Por exemplo, suponhamos
que você tenha os volumes C:\, D:\ e E:\ em um
computador-cliente, mas somente um backup de C:\ exista.
Enquanto o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution mostra o computador-cliente vulnerável, você ainda
pode recuperar o volume C:\.
Não está relatando
Indica o número de computadores-cliente gerenciados que não
relataram de volta ao servidor do Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution. Os computadores devem relatar
dentro de um intervalo de tempo definido independentemente
de todas as políticas estarem atribuídas a eles. Às vezes, esse
erro é causado por problemas de conectividade de rede. Por
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Web part

Descrição
exemplo, o computador está desligado ou não está conectado
à rede.

Estatísticas do
computador

Exibe um resumo de todos os computadores-cliente gerenciados
que têm uma versão suportada do Symantec System Recovery
instalada. Os servidores e os desktops classificam estas
informações. Você pode clicar em Desktops ou servidores na
legenda para abrir uma exibição detalhada dos computadores-cliente
gerenciados nesse grupo.

Armazenamento de
destino

Exibe uma tabela de resumo de todos os destinos locais e da rede
definidos para pontos de recuperação. A tabela exibe o tipo e o
caminho de destino entre outras informações.

Falhas

Exibe um gráfico de linha que mostra o número de
computadores-cliente gerenciados que têm falhas de backup em
um ou mais conjuntos.
Poderão ocorrer falhas de backup se você ficar sem espaço no
disco rígido no local de armazenamento do ponto de recuperação.
Ou, um backup que não pode se conectar ao local de
armazenamento especificado do ponto de recuperação (geralmente
um local de armazenamento fora do local).
Clique em Detalhes para verificar uma lista de computadores-cliente
com falhas de backup.

Guia de Introdução

Exibe as tarefas com hyperlink para serem executadas após uma
nova instalação do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. Inclui também um link para a Ajuda, que
relaciona tarefas comuns que você pode realizar, como a criação
de uma política de backup.
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Web part

Descrição

Status da licença

Mostra as proporções de licenças para computadores-cliente
gerenciados. Você pode filtrar os resultados do status da licença
por conjunto.
Os tipos de status da licença incluem o seguinte:
■

■

■

Licenciado
Indica quantos computadores-cliente gerenciados têm uma
licença atual atribuída a eles.
Não licenciado
Indica o número de computadores-cliente gerenciados nos quais
uma versão de teste expirada do Symantec System Recovery
está instalada ou nos quais nenhuma licença foi ativada.
Licença de teste
Indica quantos computadores-cliente gerenciados têm uma
versão de teste do Symantec System Recovery instalada.

Você pode clicar em um status da licença na legenda para abrir
uma exibição detalhada dos computadores-cliente com esse status.
Estatísticas do
sistema operacional

Exibe um resumo de todos os computadores-cliente gerenciados
que têm uma versão suportada do Symantec System Recovery
instalada. As informações são classificadas de acordo com a versão
do Windows. Você pode clicar em um sistema operacional na
legenda para abrir uma exibição detalhada dos computadores-cliente
gerenciados desse grupo.

Nível de resposta do
ThreatCon

Indica o nível de ThreatCon atual como identificado pelo sistema
de alertas preventivos de ameaças à segurança da Symantec.
Quando a Symantec identifica várias ameaças, a equipe do
ThreatCon ajusta o nível de ameaça. Esse ajuste fornece a pessoas
e sistemas os avisos adequados para proteger dados e sistemas
contra ataques.
Os seguintes níveis de ThreatCon podem aparecer:
■

■

■

■

Nível 1
Não existem ameaças à segurança identificáveis.
Nível 2
Ameaças à segurança podem ocorrer, embora nenhuma
ocorrência de ameaças específicas tenha sido identificada.
Nível 3
Uma ameaça isolada à segurança está em andamento.
Nível 4
Ameaças extremas à segurança global estão em andamento.
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Como iniciar o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Você pode iniciar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
usando diversos métodos.
Consulte “Sobre a home page do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution” na página 29.
Para iniciar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

2

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

No computador em que o Notification Server está instalado, na barra de
tarefas do Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Symantec
> Soluções > Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.

■

No computador em que o Notification Server está instalado, na barra de
tarefas do Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Symantec
> Symantec Management Console.
No Console de gerenciamento Symantec, no menu Início, clique em
Backup e recuperação > Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

■

Em qualquer computador na rede, abra um navegador da Web e digite o
seguinte URL:
http://<nome_do_servidor>/Altiris/Console/
No Console de gerenciamento Symantec, no menu Início, clique em
Backup e recuperação > Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

No painel direito da página Início, clique na seta na barra de título de uma
Web part para exibir ou ocultar os resultados.

Para enviar feedback para a Symantec
Compartilhe seu feedback e comentários com a Symantec a respeito do Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Para enviar um comentário

1

No Console de gerenciamento Symantec, na barra de ferramentas, clique em
Configurações > Console > Exibições.

2

No painel esquerdo, na árvore do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique em Compartilhe sua opinião com a Symantec.

35

Guia de Introdução do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Para preparar o gerenciamento dos backups dos computadores-cliente

3

No painel direito, clique em Enviar feedback para a Symantec e siga as
instruções na tela.

4

Quando terminar, clique em OK.

Consulte “Sobre a home page do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution” na página 29.

Para preparar o gerenciamento dos backups dos
computadores-cliente
Para iniciar a gerenciar backups de computadores em uma rede ou um local remoto,
é necessário assegurar-se de que as seguintes configurações ocorram.
Determinados componentes devem ser instalados nos destinos de recurso que
você deseja.
Tabela 3-2

Para preparar o gerenciamento dos backups dos
computadores-cliente

Etapa

Descrição

Etapa 1

Descubra computadores na rede.
Consulte “Descoberta de computadores-cliente na rede”
na página 37.

Etapa 2

Instale o Symantec Management Agent.
Consulte “Instalação do Symantec Management Agent em
computadores-cliente” na página 38.

Etapa 3

Instale o plug-in do Symantec System Recovery ou do Symantec
System Recovery Linux Edition.
Consulte “Para instalar o plug-in do Symantec System Recovery em
computadores” na página 39.

Etapa 4

Instale o Symantec System Recovery 2013 R2, Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition ou LightsOut Restore 2013 R2.
Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou
o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition em
computadores-cliente” na página 44.
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Etapa

Descrição

Etapa 5

Crie o Symantec System Recovery Disk (ISO) e gere o pacote do
LightsOut Restore no Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Consulte “Para gerar o pacote de LightsOut Restore no Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution” na página 55.

Etapa 6

Defina e atribua políticas de backup aos destinos de recurso.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.

Descoberta de computadores-cliente na rede
Para gerenciar os backups dos computadores-cliente na rede, é necessário
descobrir os computadores-cliente. Você pode descobrir computadores em um
domínio do Active Directory e selecionar computadores específicos ou um domínio
completo do Active Directory. Você também pode descobrir computadores em um
domínio da rede e selecionar computadores específicos ou um domínio completo
da rede.
Após descobrir os computadores, você pode instalar o Symantec Management
Agent neles.
O tempo necessário para realizar a descoberta dos computadores varia de acordo
com o número de computadores envolvidos.
Consulte “Instalação do Symantec Management Agent em computadores-cliente”
na página 38.
Consulte “Para preparar o gerenciamento dos backups dos computadores-cliente”
na página 36.
Para descobrir computadores-cliente na rede
◆

Execute um dos procedimentos a seguir:
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Para descobrir computadores-cliente
importando-os do Active Directory

Faça o seguinte:
■

■

■

Para descobrir computadores-cliente em
um domínio

Na guia Início, na Web part Guia de
Introdução, clique em Importação do
Active Directory.
Na página Importação do Microsoft
Active Directory, na tabela Regras de
importação de recursos, selecione a
regra para importar os recursos do
computador.
Na barra de ferramentas Importar
regras de recursos, clique no ícone
de executar regra de importação para
executar a regra.

Faça o seguinte:
■

■

■

Na guia Início, na Web part Guia de
Introdução, clique em Descoberta de
domínio.
Na página Participação em
domínio/Importação do WINS,
selecione um domínio para pesquisar.
Clique em Detectar agora.

Instalação do Symantec Management Agent em
computadores-cliente
Depois de descobrir os computadores cujos backups você quer gerenciar na rede,
é necessário instalar o Symantec Management Agent naqueles computadores.
O tempo necessário para instalar o Symantec Management Agent pode variar.
Depende do número de computadores nos quais você deseja instalar o agente.
Consulte “Para instalar o plug-in do Symantec System Recovery em computadores”
na página 39.
Consulte “Para preparar o gerenciamento dos backups dos computadores-cliente”
na página 36.
Para instalar o Symantec Management Agent em computadores-cliente

1

Na guia Início, na Web part Guia de introdução, clique em Instalar o
Symantec Management Agent.

2

Execute um dos procedimentos a seguir:
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Para instalar o Symantec Management
Faça o seguinte:
Agent em computadores nos quais o
■ Selecione um ou mais computadores.
Symantec System Recovery para Windows
■ Na guia Instalar o Symantec
é executado
Management Agent, clique em
Configurações da instalação.
■ No painel Opções de instalação do
Symantec Management Agent,
selecione as opções que você quer
aplicar ao agente.
■ Clique em OK.
■

■

Clique em Instalar o Symantec
Management Agent.
Verifique as opções de instalação e
faça as mudanças, caso necessário.
Clique em Continuar com a
instalação.

Para instalar o Symantec Management
Faça o seguinte:
Agent nos computadores em que o
■ Selecione um ou mais computadores.
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux
■ Na guia Instalar o Symantec
Edition é executado
Management Agent para UNIX, Linux
e Mac, clique em Configurações de
instalação.
■ No painel Configurações de
instalação, defina as opções que você
quer aplicar ao agente conforme
encontrado na guia de Conexão e
autenticação e na guia
Configurações do agente.
■ Clique em OK.
■

■

Clique em Instalar o Symantec
Management Agent.
Clique em OK para continuar com a
instalação.

Para instalar o plug-in do Symantec System Recovery
em computadores
Usando as políticas do Symantec Management Platform, você pode instalar o
plug-in do Symantec System Recovery ou o Symantec System Recovery Linux
Edition nos computadores em sua rede. Você também pode usar políticas para
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fazer upgrade (exceto Symantec System Recovery Linux Edition) e para desinstalar
o plug-in.
Consulte “Para desinstalar o plug-in do Symantec System Recovery em
computadores” na página 42.
Nota: Para usar as políticas de instalação, o Symantec Management Agent deve
estar instalado nos computadores que você deseja gerenciar. Você já deve ter um
certo conhecimento sobre o funcionamento de políticas, pacotes, programas e
destinos de recursos.
O tempo necessário para instalar o Symantec System Recovery pode variar.
Depende do número de computadores nos quais você deseja instalar o agente.
Consulte “Para preparar o gerenciamento dos backups dos computadores-cliente”
na página 36.
A tabela seguinte descreve as políticas do plug-in do Symantec System Recovery
incluídas em sua instalação do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
Tabela 3-3

Políticas predefinidas do plug-in do Symantec System Recovery

Política do plug-in
Descrição
do Symantec System
Recovery
Plug-in do Symantec Uma política de entrega de software instalada nos destinos dos
System Recovery
recursos sem o plug-in do Symantec System Recovery instalado.
Você também pode usar o programa de desinstalação com a
Symantec System
política de entrega de software para desinstalar o plug-in.
Recovery Plug-in do
Linux Edition
O plug-in do Symantec System Recovery permite executar tarefas
do Notification Server no computador-cliente. Esta política do
plug-in coleta também informações do próprio plug-in (como
definições de backup, mudanças nas políticas de backup ou nas
tarefas de Backup independente e status do backup). Essas
informações são publicadas no Notification Server. O plug-in do
Symantec System Recovery aceita e aplica mudanças de
configuração de backup através do Notification Server.
Upgrade do plug-in
Uma política de entrega de software que faz o upgrade do plug-in
do Symantec System do Symantec System Recovery previamente instalado nos destinos
Recovery
de recursos que exigem um upgrade do plug-in.
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Política do plug-in
Descrição
do Symantec System
Recovery
Desinstalação do
plug-in do Symantec
System Recovery

Uma política de entrega de software que desinstala o plug-in do
Symantec System Recovery previamente instalado em destinos
de recursos com o plug-in.

Symantec System
Recovery
Desinstalação do
plug-in do Linux
Edition

Para instalar o plug-in do Symantec System Recovery em computadores-cliente

1

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para instalar o plug-in do
Faça o seguinte:
Symantec System Recovery
■ Na guia Pacotes e políticas do Symantec System
for Windows
Recovery 2013 R2 Management Solution, na lista
Instalar políticas no painel esquerdo, em Plug-in do
agente, clique em Symantec System Recovery.
Para instalar o plug-in do
Faça o seguinte:
Symantec System Recovery
■ Na guia Pacotes e políticas do Symantec System
Linux Edition
Recovery 2013 R2 Management Solution, na lista
Instalar políticas no painel esquerdo, em Plug-in do
agente, clique em Instalar o plug-in do Symantec
System Recovery Linux.

2

No painel direito, próximo ao canto superior direito, certifique-se de que opção
Ativado esteja selecionada na lista para que a política de entrega de software
seja ativada.
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3

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
detalhado de eventos Notification Server.
de status
Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar a
tarefa de software.

Multicast de pacotes Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você desejar
ativar o multicast de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver desativada.
Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos precisar.
Você também pode ter vários agendamentos ativos de uma
vez.

4

Clique em Salvar alterações.

Para desinstalar o plug-in do Symantec System
Recovery em computadores
Usando políticas do Symantec Management Platform, é possível fazer upgrade ou
desinstalar o plug-in Symantec System Recovery dos computadores em sua rede.
(Exclui o Symantec System Recovery Linux Edition.)
Para desinstalar o plug-in do Symantec System Recovery de computadores-cliente

1

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para desinstalar o plug-in do Symantec
System Recovery for Windows

Faça o seguinte:
■

Na guia Pacotes e políticas do
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, na lista
Desinstalar políticas, no painel
esquerdo, em Plug-in do agente,
clique em Plug-in para desinstalação
do Symantec System Recovery.
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Para desinstalar o plug-in do Symantec
System Recovery Linux Edition

Faça o seguinte:
■

Na guia Pacotes e políticas do
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, na lista
Desinstalar políticas no painel
esquerdo, em Plug-in do agente,
clique em Plug-in para desinstalação
do Symantec System Recovery for
Linux.

2

No painel direito, próximo ao canto superior direito, certifique-se de que opção
Ativado esteja selecionada na lista para que a política de entrega de software
seja ativada.

3

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
detalhado de eventos de Notification Server.
status
Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar
a tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você
desejar ativar o multicast de pacotes quando a opção
Multicast do Symantec Management Agent estiver
desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos
precisar. Você também pode ter vários agendamentos
ativos de uma vez.

4

Clique em Salvar alterações.
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Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2
ou o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux
Edition em computadores-cliente
Você pode implementar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou o Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition em pacotes de entrega de software para
computadores. Você também pode optar pela instalação do Symantec System
Recovery com uma interface do usuário. A interface do usuário permite que os
usuários interajam com o software pela área de trabalho do computador-cliente.
Para verificar os requisitos completos do sistema, consulte o Guia do Usuário do
Symantec System Recovery 2013 R2 (inclui LightsOut Restore) ou o Guia do
Usuário do Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
Nota: O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution não suporta
a recuperação de computadores com base em Linux. Você deve recuperar
computadores com base em Linux no computador local. Para obter mais
informações sobre como usar o Symantec System Recovery Linux Edition
localmente em um computador, consulte o Guia do Usuário do Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition.

Nota: Depois da instalação do Symantec System Recovery 2013 R2 for Windows,
o computador-cliente é reiniciado automaticamente. A reinicialização é necessária
para assegurar que os serviços necessários do Symantec System Recovery estejam
iniciados e em execução. Uma reinicialização não é necessária após a instalação
do Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
Para examinar o arquivo de log da instalação, verifique a pasta C:\Windows\Temp.
Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2011 em computador-cliente”
na página 49.
Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou o Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition em computadores-cliente

1

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Você pode ter escolhido instalar o Symantec System Recovery 2013 R2
ou Symantec System Recovery 2013 R2 Package quando instalou o
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Também é
possível que você tenha escolhido instalar o Pacote do Symantec System
Recovery 2013 R2 ou Symantec System Recovery 2013 R2 Linux

44

Guia de Introdução do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition em
computadores-cliente

Edition no momento da instalação do Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution. Em qualquer um dos casos, vá para a etapa 3.
■

Você pode ter escolhido não instalar o Pacote do Symantec System
Recovery 2013 R2 ou Symantec System Recovery 2013 R2 no momento
da instalação do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Também é possível que você não tenha escolhido instalar o
Pacote do Symantec System Recovery 2013 R2 ou Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition no momento da instalação do Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Em qualquer um dos
casos, vá para a próxima etapa.

2

Use o Symantec Installation Manager para instalar o Pacote do Symantec
System Recovery 2013 R2 ou o Pacote do Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition.

3

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para instalar o Symantec System Recovery Execute um dos procedimentos a seguir:
2013 R2 que inclui uma interface do
■ Na Symantec System Recovery 2013
usuário acessível pela área de trabalho
R2 Management Solution guia Pacotes
em computadores-cliente
e política, na lista Instalar políticas
no painel esquerdo, em Symantec
System Recovery > 2013 R2 >
Instalar com interface do usuário,
clique em Instalar com telemetria ou
Instalar sem telemetria.

Nota: O recurso de telemetria coleta e
transmite resultados da instalação e
informações não pessoais de uso à
Symantec para fins de geração de
relatório. A Symantec recomenda que você
instale o Symantec System Recovery com
o recurso de telemetria.
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Para instalar o Symantec System Recovery Faça o seguinte:
2013 R2 que não inclui uma interface do
■ Na Symantec System Recovery 2013
usuário na área de trabalho dos
R2 Management Solution guia Pacotes
computadores-cliente
e política, na lista Instalar políticas
no painel esquerdo, em Symantec
System Recovery > 2013 R2 >
Instalar sem interface do usuário,
clique em Instalar com interface de
telemetria ou Instalar sem telemetria.

Nota: O recurso de telemetria coleta e
transmite resultados da instalação e
informações não pessoais de uso à
Symantec para fins de geração de
relatório. A Symantec recomenda que você
instale o Symantec System Recovery com
o recurso de telemetria.
Para instalar o Symantec System Recovery Faça o seguinte:
2013 R2 Linux Edition
■ Na guia Pacotes e políticas do
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, na lista Instalar
políticas no painel esquerdo, em
Symantec System Recovery Linux
Edition > 2013 R2, clique em Instalar
sem interface do usuário.

4

Próximo ao canto superior direito do painel direito, clique em Ativar para ativar
a política de entrega de software.
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5

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
detalhado de eventos Notification Server.
de status
Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar a
tarefa de software.

Multicast de pacotes Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você desejar
ativar o multicast de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver desativada.
Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos precisar.
Você também pode ter vários agendamentos ativos de uma
vez.

6

Clique em Salvar alterações.

Para instalar o Symantec System Recovery 2013 em
computador-cliente
Você pode implementar pacotes de entrega de software do Symantec System
Recovery 2013 nos computadores-cliente. Você também pode optar pela instalação
com uma interface do usuário. A interface do usuário permite que os usuários
interajam com o software pelo desktop do computador-cliente.
Para obter informações completas sobre os requisitos do sistema, consulte o Guia
do Usuário do Symantec System Recovery (inclui LightsOut Restore) ou o Guia
do Usuário do Symantec System Recovery Linux Edition.
Nota: O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution não suporta
a recuperação de computadores com base em Linux. Você deve recuperar
computadores com base em Linux no computador local. Para obter mais
informações sobre como usar o Symantec System Recovery Linux Edition, consulte
o Guia do Usuário do Symantec System Recovery Linux Edition.
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Para instalar o Symantec System Recovery 2013 em computadores-cliente

1

Inserir o Symantec System Recovery CD do produto 2013 na unidade da mídia
do computador-cliente.

2

Procure a raiz do CD do Symantec System Recovery Disk.

3

Copie o conteúdo da pasta SSR32 e cole-o ao local do pacote do padrão que
é local ao computador em que Notification Server é instalado.
O local padrão é C:\Arquivos de programa\Altiris\Symantec System
Recovery Management Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\11.0\Install.

4

Copie o conteúdo da pasta SSR64 e cole-o ao local do pacote do padrão que
é local ao computador em que Notification Server é instalado.
O local padrão é C:\Arquivos de programa\Altiris\Symantec System
Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\11.0\Installx64.

5

Do painel esquerdo do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution a guia de Pacotes e políticas, expanda a lista de Pacotes de
atualização.

6

Em Symantec System Recovery > 2013 > clique em Instalar sem pacote
de interface de usuário ou Instalar sem pacote de interface de usuário,
selecione o pacote necessário.

7

Na parte inferior do painel direito, clique em Atualizar pontos de distribuição
para tornar o computador do Notification Server ciente do local do pacote
recém-adicionado.

8

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para instalar o Symantec System Recovery Faça o seguinte:
2013 que inclui uma interface do usuário
■ Na guia Pacotes e políticas do
acessível pelo desktop em
Symantec System Recovery 2013 R2
computadores-cliente
Management Solution, expanda a lista
Instalar políticas no painel esquerdo.
■ Em Symantec System Recovery >
2013, clique em Instalar com interface
de usuário.
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Para instalar o Symantec System Recovery Faça o seguinte:
2013 que não inclui uma interface do
■ Na guia Pacotes e políticas do
usuário no desktop dos
Symantec System Recovery 2013 R2
computadores-cliente
Management Solution, expanda a lista
Instalar políticas no painel esquerdo.
■ Em Symantec System Recovery >
2013, clique em Instalar sem interface
de usuário.

9

Próximo ao canto superior direito do painel direito, clique em Ativar para ativar
a política de entrega de software.

10 Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
detalhado de eventos
de status

Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
Notification Server.

Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar
a tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você
desejar ativar o multicast de pacotes quando a opção
Multicast do Symantec Management Agent estiver
desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos
precisar. Você também pode ter vários agendamentos ativos
de uma vez.

11 Clique em Salvar alterações.
Para examinar o arquivo de log da instalação, olhe na pasta C:\Windows\Temp.

Para instalar o Symantec System Recovery 2011 em
computador-cliente
Você pode implementar pacotes de entrega de software do Symantec System
Recovery 2011 nos computadores. Você também pode optar pela instalação do
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Symantec System Recovery com uma interface do usuário. A interface do usuário
permite que os usuários interajam com o software pela área de trabalho do
computador-cliente.
Para verificar os requisitos completos do sistema, consulte o Guia do Usuário do
Symantec System Recovery (inclui LightsOut Restore) ou o Guia do Usuário do
Symantec System Recovery Linux Edition.
Nota: O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution não suporta
a recuperação de computadores com base em Linux. Você deve recuperar
computadores com base em Linux no computador local. Para obter mais
informações sobre como usar o Symantec System Recovery Linux Edition
localmente em um computador, consulte o Guia do Usuário do Symantec System
Recovery Linux Edition.
Para examinar o arquivo de log da instalação, verifique a pasta C:\Windows\Temp.
Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou o Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition em computadores-cliente” na página 44.
Para instalar o Symantec System Recovery 2011 em computadores-cliente

1

Insira o CD do produto Symantec System Recovery 2011 na unidade da mídia
do computador do Notification Server.

2

Procure a raiz do CD do Symantec System Recovery.

3

Copie e cole essa pasta no local padrão do pacote que seja local ao
computador no qual o Notification Server está instalado.
O local padrão é C:\Arquivos de programas\Altiris\Symantec System
Recovery Management Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\10.0\. Se
você copiar a pasta de instalação do CD do produto Backup Exec System
Recovery 2010, cole-a na pasta 10.0.

4

Na guia Pacotes e políticas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, expanda a lista Pacotes de
atualização.

5

Em Symantec System Recovery > 2011 clique em Instalar sem o pacote
de interface do usuário ou em Instalar com o pacote de interface do
usuário.

6

Na parte inferior do painel direito, clique em Atualizar pontos de distribuição
para tornar o computador do Notification Server ciente do local do pacote
recém-adicionado.

7

Execute um dos procedimentos a seguir:
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Para instalar o Symantec System Recovery Faça o seguinte:
2011 que inclui uma interface do usuário
■ Na guia Pacotes e políticas do
acessível pelo desktop em
Symantec System Recovery 2013 R2
computadores-cliente
Management Solution, expanda a lista
Instalar políticas no painel esquerdo.
■ Em Symantec System Recovery >
2011, clique em Instalar com interface
de usuário.
Para instalar o Symantec System Recovery Faça o seguinte:
2011 que não inclui uma interface do
■ Na guia Pacotes e políticas do
usuário no desktop dos
Symantec System Recovery 2013 R2
computadores-cliente
Management Solution, expanda a lista
Instalar políticas no painel esquerdo.
■ Em Symantec System Recovery >
2011, clique em Instalar sem interface
de usuário.

8

Próximo ao canto superior direito do painel direito, clique em Ativar para ativar
a política de entrega de software.
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9

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
detalhado de eventos Notification Server.
de status
Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar a
tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você desejar
ativar o multicast de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos precisar.
Você também pode ter vários agendamentos ativos de uma
vez.

10 Clique em Salvar alterações.
Para examinar o arquivo de log da instalação, olhe na pasta C:\Windows\Temp.

Para desinstalar componentes e produtos
relacionados ao Symantec System Recovery dos
computadores-cliente
Você pode usar políticas de desinstalação no Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution para remover os seguintes itens dos computadores-cliente:
■

Symantec System Recovery 2013 R2

■

Symantec System Recovery 2013 R2 ou plug-in 2013 da edição de Linux

■

Symantec System Recovery 2013 R2 2013 ou 2011

■

Backup Exec System Recovery 2010

■

Symantec System Recovery 2013 R2 2013 ou 2011 Linux Edition

■

LightsOut Restore 2013 R2, 2013 ou 2011

Consulte “Para desinstalar componentes e produtos relacionados ao Symantec
System Recovery dos computadores-cliente” na página 52.
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Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 ou o Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition em computadores-cliente” na página 44.
Para desinstalar o Symantec System Recovery ou o Symantec System Recovery
Linux Edition dos computadores-cliente

1

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para desinstalar o Symantec System
Recovery

Faça o seguinte:
■

Na guia Pacotes e políticas do
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, na lista
Políticas de desinstalação, no painel
esquerdo, em Symantec System
Recovery, clique em Desinstalação
do 2013 R2. Para desinstalar o
Symantec System Recovery 2013
Management Solution , clique em
Desinstalação do 2013. Para
desinstalar o Symantec System
Recovery 2011 Management Solution,
clique em Desinstalação do 2011.
De maneira semelhante, para
desinstalar o Backup Exec System
Recovery 2010, clique em
Desinstalação do 2010 em Backup
Exec System Recovery.
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Para desinstalar o Symantec System
Recovery Linux Edition

Faça o seguinte:
■

Na guia Pacotes e políticas do
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, na lista
Políticas de desinstalação, no painel
esquerdo, em Symantec System
Recovery Linux Edition, clique em
Desinstalação do 2013 R2.
Para desinstalar o Symantec System
Recovery 2013 Linux Edition, clique em
Desinstalação do 2013.
Para desinstalar o Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition, clique em
Desinstalação do 2011.

2

No painel direito, próximo ao canto superior direito, certifique-se de que opção
Ativado esteja selecionada na lista para que a política de entrega de software
seja ativada.

3

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
detalhado de eventos Notification Server.
de status
Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar a
tarefa de software.

Multicast de pacotes Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você desejar
ativar o multicast de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver desativada.
Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos precisar.
Você também pode ter vários agendamentos ativos de uma
vez.

4

Clique em Salvar alterações.
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Para gerar o pacote de LightsOut Restore no
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution
Como a Microsoft não permite a redistribuição de WinPE, a partir do Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution, a Symantec não fornece mais
o pacote de LightsOut Restore adiantado. Agora você pode gerar o pacote de
LightsOut Restore criando ISOs usando o Utilitário de criação de Symantec System
Recovery Disk e fazendo upload dele no servidor do Management Solution.
Quando você instala o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution,
o utilitário de criação de Symantec System Recovery Disk é extraído e fica disponível
para download no servidor do Management Solution.
Nota: A partir do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, a
opção de LightsOut Restore não estará mais disponível no Symantec Installation
Manager como antes.
Para gerar o pacote do LightsOut Restore

1

Na guia Início, na Web part de Introdução, clique em Criar o Symantec
System Recovery Disk (ISO) e gerar o pacote de LightsOut Restore.

2

No painel Criar o Symantec System Recovery Disk (ISO) e gerar o pacote
de LightsOut Restore, clique no link aqui para fazer o download e instalar o
utilitário de criação de Symantec System Recovery Disk.
Quando você instala este utilitário uma versão limitada do Symantec System
Recovery 2013 R2 é instalada em seu computador.
Nota: Você deve reiniciar seu computador depois do download e da instalação
do utilitário de criação do Symantec System Recovery Disk. Uma conexão à
Internet é necessária para criar o Symantec System Recovery Disk.

3

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Clique em Executar para iniciar a instalação.
O utilitário de criação do Symantec System Recovery Disk é salvo em um
local provisório em seu computador.

■

Clique em Salvar para salvar o instalador no local de downloads padrão
de seu computador.
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■

Clique em Salvar como e navegue para selecionar um local em seu
computador para salvar o instalador.

■

Clique em Salvar e executar para salvar o instalador e começar a
instalação.

Depois que a instalação for concluída, seu computador reinicia e o Assistente
de criação do Symantec System Recovery Disk (Modo de solução de
gerenciamento) é exibido.

4

Usando o Assistente de criação do Symantec System Recovery Disk
(Modo de solução de gerenciamento), crie &SRDs de 32 bits e de 64 bits
(ISOs).
Para aprender mais sobre como criar um Symantec System Recovery Disk,
clique no ícone da ajuda em Assistente de criação do Symantec System
Recovery Disk (Modo de solução de gerenciamento).

5

Abra o console do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
e navegue até página de Criar o Symantec System Recovery Disk (ISO) e
gerar o pacote de LightsOut Restore.

6

Selecione a caixa de seleção Symantec System Recovery Disk (ISOs) para
gerar o pacote do LightsOut Restore no servidor.

7

Clique em Procurar para selecionar os &SRD de 32 bits e 64 bits que você
criou.
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8

Clique na opção Gerar o pacote do LightsOut Restore.
O pacote de LightsOut Restore gerado é salvo no servidor de Management
Solution.

9

Usa a política Instalar sem interface de usuário na guia Pacotes e políticas
para implementar o pacote do LightsOut Restore nos nós gerenciados.
Os Symantec System Recovery Disk (ISOs) também são armazenados no
servidor do Management Solution no seguinte local:
C:\Program Files\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.1\ISO.

Nota: Se o cliente gerenciado tem um sistema operacional Windows 2003,
crie o Symantec System Recovery Disk ISOs usando o Windows ADK para
Windows 8.0. Cumpra as etapas de 1 a 9 separadamente para um computador
com Windows 2003.

Nota: Se o pacote de LightsOut Restore não for gerado, os logs com a
informações com falha ficam disponíveis no seguinte local: Iniciar\Todos
os programas\Symantec\Diagnóstico\Visualizador de logs Altiris.

Depois de gerar o pacote de LightsOut Restore, você pode configurar e instalar o
&ProductVersion de LightsOut Restore; em computadores-cliente.
Consulte “Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2013 R2 em
computadores-cliente” na página 57.

Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2013
R2 em computadores-cliente
Você deve gerar o pacote de LightsOut Restore antes de configurar e instalar o
LightsOut Restore 2013 R2 em computadores-cliente.
Você poderá configurar como o LightsOut Restore será executado nos destinos
de recurso que deseja proteger. As configurações serão aplicadas ao Ambiente
de recuperação da Symantec no sistema de arquivos local de cada computador.
A configuração também criará uma entrada no menu de inicialização do Windows
que você utilizará para inicializar no ambiente de recuperação.
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Nota: O recurso LightsOut Restore exige um mínimo de 1,5 GB de memória no
computador-cliente para ser executado adequadamente.
Para examinar o arquivo de log da instalação, olhe na pasta C:\Windows\Temp.
Consulte “Para desinstalar o LightsOut Restore dos computadores-cliente”
na página 64.
Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2013 R2 em computadores-cliente

1

Gere um pacote do LightsOut Restore.
Consulte “Para gerar o pacote de LightsOut Restore no Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution” na página 55.

2

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Na guia Pacotes e políticas do Symantec System Recovery 2013
Management Solution ou Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution, expanda a lista Instalar políticas no painel esquerdo.

■

Em LightsOut Restore, em 2013 R2, clique em Configurar política.
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3

No painel direito, defina as opções de configuração.
Usar o idioma padrão
especificado no
Symantec Recovery
Disk (inglês)

Indica que o inglês é usado como o idioma de exibição no
ambiente de recuperação.

Escolher idioma

Permite selecionar o idioma de exibição que você prefere
usar no ambiente de recuperação.

Fuso horário

Executa o ambiente de recuperação no fuso horário
especificado.

Layout do teclado

Permite especificar o layout de teclado para usar no ambiente
de recuperação.

Tempo para exibir o
menu de inicialização

Especifica (em segundos) por quanto tempo o menu de
inicialização deverá ser exibido no computador-cliente
gerenciado.
O padrão é 10 segundos.

Rótulo do menu de
inicialização

Cria um rótulo de texto que é exibido no menu de
Inicialização do Windows. Você pode selecionar o rótulo
para inicializar no ambiente de recuperação.

Iniciar os serviços de Iniciará os serviços de rede automaticamente quando você
rede automaticamente recuperar o computador com o LightsOut Restore.
Endereço IP dinâmico Conecta-se a uma rede sem a necessidade de configuração
de rede adicional. Você poderá usar essa opção se souber
que há um servidor DHCP disponível na rede no momento
da restauração.
Endereço IP estático

Conecta-se a uma rede com um adaptador de rede e
configurações específicas de endereço. Você deverá usar
essa opção se tiver certeza de que não há nenhum servidor
DHCP (ou de que o servidor DHCP não esteja disponível)
ao recuperar.

Nota: O campo Endereço do servidor DNS é opcional.

4

Clique em Instalar sem a interface do usuário.

5

No canto superior direito do painel direito, clique em Ativado para ativar
Instalar sem a interface do usuário.
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6

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
detalhado de eventos Notification Server.
de status
Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar a
tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você desejar
ativar o multicast de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos
precisar. Você também pode ter vários agendamentos ativos
de uma vez.

7

Clique em Salvar alterações.

Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2013
em computadores-cliente
Para instalar o LightsOut Restore 2013 você deve usar o Symantec System
Recovery Disk que você criou.
Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2013 em computador-cliente”
na página 47.
Consulte “Para desinstalar o LightsOut Restore dos computadores-cliente”
na página 64.
Você poderá configurar como o LightsOut Restore será executado nos destinos
de recurso que deseja proteger. As configurações serão aplicadas ao Ambiente
de recuperação da Symantec no sistema de arquivos local de cada computador.
A configuração também criará uma entrada no menu de inicialização do Windows
que você utilizará para inicializar no ambiente de recuperação.
Nota: O recurso LightsOut Restore exige um mínimo de 1,5 GB de memória no
computador-cliente para ser executado adequadamente.
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Você pode configurar e instalar o LightsOut Restore 2013 em computadores-cliente
usando o Symantec System Recovery Disk de 32 bits ou de 64 bits do Symantec
System Recovery 2013.
Para examinar o arquivo de log da instalação, olhe na pasta C:\Windows\Temp.
Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2013 em computadores-cliente

1

Insira o Symantec System Recovery Disk de 32 bits ou 64bits na unidade da
mídia do computador do Notification Server.

2

Procure a raiz do CD do Symantec System Recovery Disk.

3

Copie os conteúdos no local padrão do pacote que seja local ao computador
no qual o Notification Server está instalado.
O local padrão é, para o pacote de 32 bits, C:\Program Files\Altiris\Backup
Exec Retrieve Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.0\INSTALL.

O local padrão é, para o pacote 64 bits, C:\Program Files\Altiris\Backup
Exec Retrieve Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.0\INSTALLx64.

4

No Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution na guia
Pacotes e políticas, no painel esquerdo, expanda a lista Pacotes de
atualização.

5

Em LightsOut Restore > 2013 >, clique em Instalar sem pacote de interface
do usuário.

6

No painel baixo-direito, clicar Pontos de distribuição de atualização para
fazer o computador do Notification Server ciente do local do pacote que você
adicionou.

7

Clique em Salvar alterações.

Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2011
em computadores-cliente
Para instalar o LightsOut Restore 2011 você deve usar o Symantec System
Recovery Disk que você criou.
Você poderá configurar como o LightsOut Restore será executado nos destinos
de recurso que deseja proteger. As configurações serão aplicadas ao Ambiente
de recuperação da Symantec no sistema de arquivos local de cada computador.
A configuração também criará uma entrada no menu de inicialização do Windows
que você utilizará para inicializar no ambiente de recuperação.
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Nota: O recurso LightsOut Restore exige um mínimo de 1,5 GB de memória no
computador-cliente para ser executado adequadamente.
Para examinar o arquivo de log da instalação, olhe na pasta C:\Windows\Temp.
Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2011 em computador-cliente”
na página 49.
Consulte “Para desinstalar o LightsOut Restore dos computadores-cliente”
na página 64.
Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2011 em computadores-cliente

1

Copie o LightsOut Restore do Symantec Recovery Disk para o local padrão
do pacote no computador do Notification Server da seguinte forma:
■

Monte o arquivo ISO do Symantec Recovery Disk.
Opcionalmente, se você gravou o arquivo ISO do Symantec Recovery Disk
em uma mídia, insira o CD na unidade de mídia. A unidade de mídia deve
estar no computador em que o Notification Server está instalado.

■

Procure a raiz do CD.

■

Copie todo o conteúdo do CD para o local padrão do pacote que seja local
para o computador no qual o Notification Server está instalado.
Você pode exibir o caminho do local do pacote na guia Pacotes e políticas
do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. No painel
esquerdo, clique duas vezes em Pacotes de atualização. No painel direito,
clique na guia Pacote. O local do pacote é identificado na caixa de texto
Loca do pacote.
O local padrão do LightsOut Restore 2011 é o seguinte:
C:\Arquivos de programas\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\web\softwaredelivery\lor\10.0\

2

Na guia Pacotes e políticas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Instalar políticas no painel esquerdo.

3

Em LightsOut Restore, em 2011, clique em Configurar política.
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4

No painel direito, defina as opções de configuração.
Usar o idioma padrão
especificado no
Symantec Recovery
Disk (inglês)

Indica que o inglês é usado como o idioma de exibição no
ambiente de recuperação.

Escolher idioma

Permite selecionar o idioma de exibição que você prefere
usar no ambiente de recuperação.

Fuso horário

Executa o ambiente de recuperação no fuso horário
especificado.

Layout do teclado

Permite especificar o layout de teclado para usar no
ambiente de recuperação.

Tempo para exibir o
menu de inicialização

Especifica (em segundos) por quanto tempo o menu de
inicialização deverá ser exibido no computador-cliente
gerenciado.
O padrão é 10 segundos.

Rótulo do menu de
inicialização

Cria um rótulo de texto que é exibido no menu de
Inicialização do Windows. Você pode selecionar o rótulo
para inicializar no ambiente de recuperação.

Iniciar os serviços de
rede automaticamente

Iniciará os serviços de rede automaticamente quando você
recuperar o computador com o LightsOut Restore.

Endereço IP dinâmico

Conecta-se a uma rede sem a necessidade de configuração
de rede adicional. Você poderá usar essa opção se souber
que há um servidor DHCP disponível na rede no momento
da restauração.

Endereço IP estático

Conecta-se a uma rede com um adaptador de rede e
configurações específicas de endereço. Você deverá usar
essa opção se tiver certeza de que não há nenhum servidor
DHCP (ou de que o servidor DHCP não esteja disponível)
ao recuperar.

5

Clicar em Instalar sem pacote de interface do usuário.

6

Perto do canto superior direito do painel direito, clique em Ligar para ativar a
Instalação sem pacote de interface do usuário.
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7

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
detalhado de
eventos de status

Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
Notification Server.

Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar a
tarefa de software.

Multicast de pacotes Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você desejar
ativar o multicast de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver desativada.
Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos precisar.
Você também pode ter vários agendamentos ativos de uma
vez.

8

Clique em Salvar alterações.

Para desinstalar o LightsOut Restore dos
computadores-cliente
Você pode desinstalar o LightsOut Restore 2013 ou 2011 de computadores-cliente.
Consulte “Para configurar e instalar o LightsOut Restore 2011 em
computadores-cliente” na página 61.
Para desinstalar o LightsOut Restore dos computadores-cliente

1

Na guia Pacotes e políticas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, na lista Políticas de desinstalação, clique na versão
do LightsOut Restore que você deseja desinstalar.

2

No painel direito, próximo ao canto superior direito, certifique-se de que opção
Ativado esteja selecionada na lista para que a política de entrega de software
seja ativada.
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3

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja executar.

Ativar relatório
Envia os eventos de status do plug-in ao computador do
detalhado de eventos Notification Server.
de status
Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja aplicar a
tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você desejar
ativar o multicast de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos precisar.
Você também pode ter vários agendamentos ativos de uma
vez.

4

Clique em Salvar alterações.

Atualização das configurações de um pacote
Os vários pacotes que estão disponíveis no Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution já estão predefinidos com as configurações apropriadas.
Consequentemente, você deve atualizar as configurações somente se necessário.
Os pontos de distribuição para um pacote são os locais em que o pacote é
armazenado, como locais de servidores de pacotes ou de origem de UNC. As
informações sobre cada pacote estão em um arquivo XML armazenado com o
pacote. Estas informações deverão ser atualizadas sempre que você editar as
configurações em um pacote. O Notification Server e os servidores de pacotes
usarão estas informações para fornecer os arquivos apropriados quando um
computador gerenciado pedir o pacote. As informações do pacote são atualizadas
em um agendamento, mas você pode executar uma atualização manual quando
apropriada. Por exemplo, se você tiver alterado um pacote, será possível atualizar
os pontos de distribuição do pacote manualmente. Fazer isso atualizará
imediatamente as informações do pacote em todos os seus pontos de distribuição.

65

Guia de Introdução do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Atualização das configurações de um pacote

Para atualizar as configurações do pacote

1

Na guia Pacotes e políticas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Pacotes de atualização no painel
esquerdo.

2

No painel esquerdo, clique no nome do pacote cujas configurações você queira
mudar.

3

No painel direito, edite as configurações no nome de cada guia.
Configurações da guia Pacote
Nome

Indica o nome do pacote.

Descrição

Permite adicionar uma descrição simples do pacote.

Editor

Indica o editor do pacote.

Idioma

Indica o idioma do pacote.

Versão

Indica a versão do pacote.

Origem do pacote

Indica o local de onde os arquivos de origem do pacote
são acessados:
■

■

■

■

Local do pacote

O pacote não contém arquivos de origem
O pacote é uma linha de comando enviada ao
computador de destino. Por exemplo, uma chamada
a um utilitário como Chkdsk.exe. O pacote não
contém nenhum arquivo de origem.
Acessar o Pacote em um diretório local no
computador do Notification Server
O pacote é armazenado em um diretório local no
computador do Notification Server.
Acessar o Pacote através da UNC existente
O pacote é armazenado em um caminho de origem
da UNC e transferido por download via HTTP usando
a credencial apropriada do ponto de distribuição.
Acessar o pacote em um URL
O pacote é acessado por meio de um URL anônimo
que indica a localização correta da origem da UNC.

Indica o local onde o pacote está armazenado. Este local
pode ser um diretório local no computador do Notification
Server. Também pode ser um caminho UNC ou um local
do URL, dependendo da opção da origem do pacote que
é especificada.
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Os arquivos do pacote
serão excluídos do
computador-cliente caso
não sejam utilizados
depois de

Permite especificar o período de tempo depois do qual
um pacote não utilizado será excluído de um computador
gerenciado.
As seguintes opções estão disponíveis:
■

Nunca excluir

■

0 dias (excluir imediatamente)

■

1, 2, 3 dias, 1, 2 semanas, 1 mês, 1 ano

Configurações da guia Programas
Nome

Indica o nome de programa.
Esse campo contém uma lista suspensa com os programas
contidos no pacote.
As outras configurações nessa guia se aplicam ao programa
selecionado.
Esse campo é obrigatório.

Descrição

Permite adicionar uma descrição simples do programa
selecionado.
Esse campo é opcional.

Linha de comando Indica a linha de comando para executar o programa, incluindo
switches e parâmetros, se aplicáveis. A entrada da linha de
comando deve estar no mesmo local ou caminho que o pacote.
Esse campo é obrigatório.
Diretório de
trabalho

Indica o diretório onde os arquivos são armazenados
temporariamente durante a implementação pelo programa.
Se nenhum diretório for especificado aqui, o diretório temp do
sistema será usado.

Códigos de êxito
Códigos de falha

Determinado pelo código de saída que será retornado quando
um aplicativo terminar. Os aplicativos podem definir seus próprios
códigos de saída para êxito e falha. Porém, um valor zero é
usado para êxito e um valor diferente de zero para falha.
Esses campos são opcionais.
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Espaço em disco
estimado

Indica a quantidade estimada de espaço em disco que o
programa exige para ser executado no computador de destino.
O Symantec Management Agent garante que pelo menos uma
unidade física com o espaço especificado esteja disponível antes
de executar o programa.
Esse campo é opcional.

Tempo de
Indica o tempo estimado em minutos que o programa exige para
execução estimado ser executado no computador de destino.
Esse campo é opcional.
Encerrar depois de Indica o tempo limite depois do qual o programa será encerrado
(como uma falha) se sua execução não for encerrada. Se esse
campo for deixado em branco ou definido como zero, o programa
será encerrado depois de 360 minutos.
Após executar

Janela de início

Executar com
direitos

O programa pode
ser executado

Permite especificar a ação que será executada quando a
execução do programa for encerrada:
■

Nenhuma ação necessária

■

Reiniciar o computador

■

Desconectar o usuário

Indica o status da janela de comando que executa o programa
em um computador gerenciado:
■

Normal

■

Oculta

■

Minimizada

■

Maximizada

Permite selecionar os direitos com que o programa é executado
no computador de destino:
■

Conta do sistema

■

Usuário conectado

■

Usuário especificado
Se você selecionar esta opção, será necessário especificar
o domínio do usuário.

Permite especificar as condições sob as quais o programa pode
ser executado:
■

Se um usuário estiver conectado ou não

■

Somente quando um usuário estiver conectado

■

Apenas quando nenhum usuário estiver conectado
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Entrada do usuário Especifica que o programa apresente uma interface do usuário
obrigatória
que poderá exigir a entrada do usuário para concluir o processo.
Este campo é apenas válido quando a opção Somente quando
um usuário estiver conectado estiver selecionada no campo
O programa pode ser executado.
Velocidade mínima Especifica a velocidade mínima de conexão para que os
de conexão
programas de entrega de software sejam executados. Antes da
execução do programa, a velocidade de conexão do Symantec
Management Agent com o Notification Server é testada. Se a
velocidade de conexão for menor que a velocidade mínima
especificada, o programa não será executado.
As opções são as seguintes:
■

■

Nenhuma conexão de rede necessária
Nenhuma velocidade de conexão mínima padrão.
1, 2, 5, 10, 50, 100, 256, 512 KB/s ou 1 MB/s
A velocidade de conexão mínima.

Nota: Essa configuração se aplica à execução do pacote, não
ao download do pacote. O pacote deve já ter sido transferido.

Configurações da guia Servidores de pacotes
Local do destino
dos pacotes nos
servidores

Permite atribuir o pacote a um diretório específico nos servidores
de pacotes em vez de usar o diretório padrão. Você precisa
apenas especificar um diretório se não quiser usar o padrão.
Especifique um caminho UNC.
Se nada for especificado aqui, o local padrão será usado:
installation_path\Symantec\Symantec Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\Software
Delivery\package_GUID\cache
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Atribuir pacotes a

Especifica os servidores de pacotes aos quais o pacote é
atribuído.
As opções são as seguintes:
■

■

■

■

Todos os servidores de pacotes
Atribui o pacote a todos os servidores de pacotes.
Servidores de pacotes específicos
Atribui o pacote aos servidores de pacotes selecionados.
Servidores de pacotes por local
Atribui um site aos pacotes de uma lista de sites
configurados na página de configuração Manutenção do
site. Quando um site for atribuído a um pacote, todos os
servidores de pacotes dentro do site selecionado hospedarão
o pacote.
Servidores de pacotes automaticamente com preparação
manual
Ocorre quando uma tarefa que exige o pacote é atribuída a
um destino de recurso. Todos os computadores que o
destino de recurso identificar exigem o pacote. O pacote é
atribuído a todos os sites associados a esses computadores.
O pacote é transferido em todos os servidores de pacotes
existentes nesses sites.
Essa opção também permite atribuir pacotes manualmente
a outros sites, se necessário.

Configurações da guia Avançado
Nome de exibição do
agente

Identifica o nome do pacote que será exibido no Symantec
Management Agent. Esse nome pode ser diferente daquele
especificado na guia Pacote.
Essa configuração permite dar um nome ao pacote que
faça sentido para o usuário. O nome especificado na guia
Pacote pode fazer sentido apenas para o administrador.

Descrição de exibição
do agente

Permite fornecer uma descrição do pacote que informe o
usuário sobre o que o pacote faz no computador
gerenciado. Essa descrição pode ser diferente daquela do
pacote especificado na guia Pacote.
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Ativar relatórios
detalhados de eventos
de Status do pacote

Permite ativar o envio dos eventos de status do pacote ao
Notification Server. Desativar os eventos relacionados a
pacotes impede que os Symantec Management Agents
enviem eventos de pacote AeX SWD para o Notification
Server.
As configurações de Captura de eventos do computador
do Notification Server, na política Configurações globais
do Symantec Management Agent, têm preferência sobre
o recurso Ativar o relatório detalhado. Os eventos serão
enviados apenas se forem ativados na política
Configurações globais do Symantec Management Agent.
Os tipos de eventos de pacote AeX SWD, indicados a
seguir, não serão enviados se os eventos do pacote forem
desativados:
■

Novo pacote

■

Pacote atualizado

■

Pacote a ser removido

■

Pacote removido

■

Impossível verificar o pacote

■

■

Espaço em disco insuficiente para fazer o download do
pacote
Download concluído

■

Download do pacote bloqueado

Usar um destino de
Se essa opção estiver ativada, os arquivos de pacote serão
download alternativo no distribuídos em computadores gerenciados no destino
cliente
alternativo especificado.
Quando a tarefa for executada, os arquivos de pacote serão
copiados no novo local.
O plug-in do Symantec Management Agent nunca exclui
arquivos de pacote copiados. Eles são copiados sempre
que a tarefa é executada. Portanto, se a tarefa estiver em
execução em um agendamento recorrente, os arquivos
serão copiados repetidamente. Esse processo pode ser
útil para garantir que o usuário de um computador
gerenciado não exclua um arquivo necessário.
Se essa opção não estiver ativada, o local padrão será
usado:
installation_path\Symantec\Symantec Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\SoftwareDelivery\package_GUID\cache
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4

Quando você terminar de fazer mudanças ao pacote, clique em Atualizar
pontos de distribuição.

5

Clique em Salvar alterações para confirmar as configurações novas.

Desinstalação de produtos relacionados ao Symantec
System Recovery do Symantec Management Platform
Você pode desinstalar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
ou produtos relacionados ao Symantec System Recovery do Symantec Management
Platform usando o Symantec Installation Manager. Se você desinstalar o Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution, a solução e qualquer outro
produto instalado relacionado ao Symantec System Recovery também será
desinstalado.
Você pode optar por desinstalar o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. Em caso afirmativo, esteja ciente de que os seguintes itens
não são desinstalados dos computadores-cliente gerenciados que você adicionou
ao console:
■

Symantec System Recovery

■

Plug-in Symantec System Recovery

■

LightsOut Restore

Para desinstalar o Symantec System Recovery e os componentes relacionados
dos computadores-cliente, é necessário usar o Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution. Portanto, você deve executar as políticas de
desinstalação nos seguintes produtos e componentes, na seguinte ordem:
■

Executar a política de desinstalação do LightsOut Restore

■

Executar a política de desinstalação do Symantec System Recovery ou do
Symantec System Recovery Linux Edition

■

Executar a política de desinstalação do plug-in do Symantec System Recovery
ou do Symantec System Recovery Linux Edition

Consulte “Para desinstalar componentes e produtos relacionados ao Symantec
System Recovery dos computadores-cliente” na página 52.
Depois de desinstalar os itens acima, você pode usar o Symantec Installation
Manager para desinstalar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
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Para desinstalar produtos relacionados ao Symantec System Recovery do Symantec
Management Platform

1

Inicie o Symantec Installation Manager.

2

Na página Produtos instalados, selecione o produto Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution para desinstalar.

3

Clique em Desinstalar e clique em Sim para confirmar a remoção do produto.
O produto é desinstalado do Symantec Management Platform. A solução não
aparece mais no console e todas as entradas no banco de dados são excluídas.

4

Na página Desinstalação concluída, clique em Concluir.

Para adicionar ou remover senhas do ponto de
recuperação
Para cada política de backup ou tarefa de Backup independente que você criar,
será possível, opcionalmente, atribuir uma senha ao ponto de recuperação
resultante para aumentar a segurança. Com o passar do tempo, o número de
senhas diferentes que você usa pode acumular. Esta situação pode fazer com que
seja mais difícil lembrar a senha usada para determinada tarefa. Por exemplo, em
uma tarefa de Converter em virtual, são usados vários pontos de recuperação e
cada um pode ter uma senha diferente atribuída. Nesses casos, você pode usar
o armazenamento de senhas para adicionar todas as senhas possíveis que você
usou.
Qualquer senha que você atribuir a uma política de backup ou a uma tarefa de
Backup independente será adicionada também ao armazenamento de senhas.

Adição de senhas de ponto de recuperação ao armazenamento
de senhas
Você pode adicionar senhas de ponto de recuperação ao armazenamento de
senhas para ajudar na recuperação ou na conversão de vários pontos de
recuperação protegidos por senha.
Qualquer senha que você atribuir a uma política de backup ou a uma tarefa de
Backup independente será adicionada também ao armazenamento de senhas.
Para adicionar senhas de ponto de recuperação ao armazenamento de senhas

1

Na guia Pacotes e políticas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Gerenciamento de senhas no painel
esquerdo.

2

Clique em Armazenamento de senha.
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3

No painel direito, no campo Senha, digite uma senha que você tenha usado
em uma política de backup ou em uma tarefa de Backup independente.

4

Clique em Adicionar.

5

Repita as etapas 3 e 4 para cada senha que você usou.

6

Clique em OK quando concluir.

Remoção de todas as senhas do ponto de recuperação do
armazenamento de senhas
Você pode remover todas as senhas de ponto de recuperação do armazenamento
de senhas.
Para remover todas as senhas do ponto de recuperação do armazenamento de
senhas

1

Na guia Pacotes e políticas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Gerenciamento de senhas no painel
esquerdo.

2

Clique em Gerenciar senha.

3

No painel direito, clique em Limpar armazenamento de senhas.

4

Clique em OK.

Como gerenciar destinos de ponto de recuperação
Você pode definir os destinos nos quais deseja armazenar os pontos de recuperação
criados por computadores gerenciados.
Definindo os destinos do ponto de recuperação separados das políticas de backup
e dos computadores, é possível verificar quantos computadores foram salvos em
backup em um destino específico. Você pode exibir estas informações na Web
part Destino, na página Início. Você também pode otimizar o balanceamento de
carga da rede durante um backup.
Quando você especificar um caminho local da pasta como destino do ponto de
recuperação, o caminho corresponderá à unidade que é encontrada no
computador-cliente. Não é o caminho no computador onde o Console de
gerenciamento Symantec é executado.
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação” na página 75.
Você pode alterar as credenciais de rede de um destino do ponto de recuperação
existente. A mudança entrará em vigor quando a conexão existente no
computador-cliente for fechada (geralmente reiniciando).
Para editar o caminho de destino, é necessário definir um destino novo.
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Consulte “Edição de credenciais da rede para um destino do ponto de recuperação
” na página 78.
Você pode excluir destinos previamente definidos que não sejam mais usados.
Nota: Antes de excluir um destino do ponto de recuperação, edite todas as políticas
de backup que usem o destino do ponto de recuperação para especificar um novo
destino. Não é possível excluir um destino do ponto de recuperação referenciado
por pontos de recuperação existentes.
Consulte “Para excluir destinos do ponto de recuperação” na página 79.
Você também pode atribuir a um computador a tarefa de cópia de conjuntos de
pontos de recuperação de um destino do ponto de recuperação a um destino de
cópia fora do local.
Consulte “Configuração da tarefa Cópia dedicada fora do local” na página 79.

Para criar destinos padrão do ponto de recuperação
Você pode definir os destinos nos quais deseja armazenar os pontos de recuperação
criados por computadores-cliente. O destino deve ser acessível ao
computador-cliente que você está armazenando em backup.
Consulte “Como gerenciar destinos de ponto de recuperação” na página 74.
Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.
Consulte “Configuração da tarefa Cópia dedicada fora do local” na página 79.
Para criar destinos padrão do ponto de recuperação

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a área Destinos no painel esquerdo.

2

No painel esquerdo, na árvore Destinos, selecione um tipo do destino.

3

Na barra de ferramentas, no painel do meio, clique em Criar.

4

Dependendo do tipo do destino que você selecionou no painel esquerdo,
execute um destes procedimentos:
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Se você selecionou
Local

No painel Destinos de backup, digite um caminho de pasta
local.
O caminho da pasta local especificado é relativo ao
computador-cliente gerenciado. Não é o caminho da pasta no
computador onde você executa o Symantec Management
Console.
Você também pode usar o caminho local especificado como
um destino externo selecionando-o da lista suspensa Externo
em uma política de backup. USB não é suportado como um
local externo.

Se você selecionou
Compartilhamentos
de rede

No painel Destinos de backup, faça o seguinte:
■

■

Digite um caminho UNC para um compartilhamento de
rede. Certifique-se de que haja dois caracteres de barra
invertida (\\) antes do caminho UNC.
Alternativamente, insira o caminho do endereço IP para
um compartilhamento de rede. Certifique-se de que haja
dois caracteres de barra invertida (\\) antes do caminho do
endereço IP.
Na caixa de grupo Credenciais da rede, digite o
domínio\nome_de_usuário (ou o
grupo_de_trabalho\nome_de_usuário). Digite a senha para
fazer logon no local de armazenamento da rede.

Você também pode usar o compartilhamento de rede
especificado como um destino externo selecionando-o da lista
suspensa Externo em uma política de backup.
Se você selecionou
FTP

No painel Destinos de backup, digite um caminho de FTP
que você possa usar com a opção Cópia fora do local em
uma política de backup.
Você também pode usar o caminho de FTP especificado como
um destino externo selecionando-o da lista suspensa Externo
em uma política de backup.
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Se você selecionou
ESX

No painel Servidor ESX, faça o seguinte:
■

■

■
■

■

Insira o nome ou o endereço IP do Servidor VMware ESX
ou o endereço IP do servidor.
Na caixa do grupo Credenciais do servidor ESX, digite
um nome válido de administrador que tenha direitos
suficientes.
Digite uma senha válida para o servidor.
Na área Locais de upload, especifique o caminho para a
pasta onde os arquivos de disco virtual são gravados. Use
as opções Adicionar, Remover e Editar para configurar
o caminho da pasta de upload desejado.
Na área Locais de importação, especifique o caminho
para a pasta onde você quer importar arquivos de disco
virtual.
A pasta selecionada deve ser diferente da pasta do local
de upload.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de importação desejado.

Os arquivos do disco virtual são transferidos para um servidor
ESX através de um shell seguro (SSH, Secure Shell) e de um
protocolo seguro para a transferência de arquivos (SFTP,
Secure File Transfer Protocol). Talvez seja preciso mudar as
configurações no servidor ESX. Para obter mais informações,
consulte a documentação do servidor ESX.
Se você selecionou
Linux

No painel Destinos de backup, digite um nome de caminho
baseado em Linux para um diretório de destino. Para nomes
de caminho absoluto, certifique-se de que um único caractere
de barra (/) preceda o caminho.
Você não precisa especificar um nome de usuário e uma
senha para um destino baseado em Linux

Opções de local do servidor ESX
Nome ou endereço do servidor Especifica o nome ou o endereço IP do servidor.
ESX
Nota: Os arquivos do disco virtual são transferidos
para um servidor ESX através de um shell seguro
(SSH, Secure Shell) e de um protocolo seguro para
a transferência de arquivos (SFTP, Secure File
Transfer Protocol). Talvez seja preciso mudar as
configurações no servidor ESX. Para obter mais
informações, consulte a documentação do servidor
ESX.
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Credenciais do servidor ESX

Especifica um nome válido de administrador que
tenha direitos suficientes e uma senha válida para
o servidor.

Criar servidor ESX

Permite adicionar o servidor ESX definido para o
qual você especificou o nome ou o endereço e as
credenciais.

Local de upload

Permite especificar o caminho para a pasta onde
os arquivos do disco virtual estão gravados.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de upload desejado.

Local de importação

Especifica o caminho para a pasta na qual você
deseja importar os arquivos do disco virtual.

Nota: A pasta selecionada deve ser diferente da
pasta do local de upload.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de importação
desejado.

5

Clique em Aplicar.

Edição de credenciais da rede para um destino do ponto de
recuperação
Você pode mudar credenciais de uma rede de destino do ponto de recuperação
existente para um compartilhamento de rede, um caminho FTP ou ESX. A mudança
entra em vigor quando a conexão existente no computador-cliente é fechada
(geralmente reiniciando).
Você não pode editar o destino de um local, de um compartilhamento de rede, um
caminho FTP ou Linux. Em vez disso, é necessário criar um destino novo.
Consulte “Como gerenciar destinos de ponto de recuperação” na página 74.
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação” na página 75.
Para editar as credenciais da rede para um destino do ponto de recuperação

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a área Destinos no painel esquerdo.

2

No painel esquerdo, clique na árvore Destinos.

3

Na tabela, no painel do meio, selecione um compartilhamento de rede, um
caminho FTP ou ESX cujas credenciais de rede você queira editar.
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4

Na barra de ferramentas, no painel do meio, clique em Editar.
Você não pode editar o destino de um local, de um compartilhamento de rede,
um caminho FTP ou Linux. Em vez disso, é necessário criar um destino novo.

5

Na caixa de grupo Credenciais da rede, digite os novos nome de usuário e
senha para o destino.

6

Clique em Salvar alterações.

Para excluir destinos do ponto de recuperação
Você pode excluir destinos previamente definidos que não sejam mais usados.
Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Como gerenciar destinos de ponto de recuperação” na página 74.
Nota: Antes de excluir um destino do ponto de recuperação, edite todas as políticas
de backup que usem o destino do ponto de recuperação para especificar um novo
destino. Não é possível excluir um destino do ponto de recuperação referenciado
por pontos de recuperação existentes.
Para excluir destinos do ponto de recuperação

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Destinos no painel esquerdo.

2

No painel esquerdo, clique em Destinos.

3

No painel do meio, na tabela, selecione um caminho de destino que você quer
excluir.

4

No painel do meio, na barra de ferramentas, clique em Excluir.

Configuração da tarefa Cópia dedicada fora do local
Você pode atribuir a um computador a tarefa de cópia de conjuntos de pontos de
recuperação de um destino do ponto de recuperação a um local de cópia dedicada
fora do local. A configuração dessa tarefa é muito eficiente e poderosa.
Diferentemente de especificar um destino de cópia fora do local externa em uma
política de backup que pode não chegar a muitos computadores, você usa os
recursos do sistema de um computador dedicado. Esse computador dedicado
processa uma tarefa completa de cópia fora do local.
Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.
Consulte “Como gerenciar destinos de ponto de recuperação” na página 74.
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Para configurar uma tarefa de Cópia dedicada fora do local

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Cópia dedicada fora do local.

3

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.

4

Selecione o computador que você quer dedicar à tarefa Cópia fora do local.

5

Execute um dos procedimentos a seguir:

6

■

Clique em Copiar todos os conjuntos de pontos de recuperação.

■

Selecione Copiar os conjuntos de pontos de recuperação criados por
este computador e selecione o computador que você quer da lista
suspensa.

■

Selecione Copiar os conjuntos que têm pontos de recuperação criados
no(s) último(s) e especifique o número de dias no campo de texto.

■

Clique em Conjuntos específicos de pontos de recuperação e selecione
um conjunto de pontos de recuperação com base na data em que foi criado.

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para usar um destino existente

Na lista suspensa Destino externo,
selecione o destino onde você deseja que
os conjuntos de pontos de recuperação
sejam copiados.

Para criar um novo destino

Selecione Criar novo destino, e
especifique um caminho local da pasta ou
um caminho do UNC a um
compartilhamento de rede.
Se você tiver digitado um caminho do
UNC, deverá especificar as credenciais
necessárias do nome de usuário e da
senha.
Clique em Adicionar destino.
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7

Clique em OK.

8

No campo Status da tarefa de sua tarefa de cópia dedicada fora do local,
execute um destes procedimentos:
Para executar a tarefa assim que possível Clique em Novo agendamento.
Clique em Agora ou em Agendamento,
na parte inferior do painel, para executar
o mais cedo possível a tarefa.
Para agendar uma hora para a execução Clique em Novo agendamento.
da tarefa
Clique em Agendamento. Especifique a
data e a hora para executar a tarefa.
Clique em Agendamento na parte inferior
do painel.

Sobre como exibir filtros
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution inclui diversos filtros
predefinidos que você pode usar para instalar as políticas do Symantec System
Recovery em computadores-cliente.
A seguinte tabela descreve alguns dos filtros predefinidos que são instalados com
o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Tabela 3-4

Filtros predefinidos

Filtro

Descrição

Política de backup

Relaciona os componentes nos quais a política de backup foi
implementada com êxito.
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Filtro

Descrição

Status da licença

Inclui os seguintes filtros de status da licença:
■

■

■

Linux

Computadores licenciados do Symantec System
Recovery
Relaciona os computadores-cliente gerenciados que têm
uma licença atual atribuída a eles.
Computadores com licença de avaliação do Symantec
System Recovery
Relaciona os computadores-cliente gerenciados que têm
uma versão de avaliação do Symantec System Recovery
instalada.
Computadores não licenciados do Symantec System
Recovery
Relaciona o número de computadores-cliente gerenciados
em que uma versão de avaliação expirada do Symantec
System Recovery está instalada.

Inclui os seguintes filtros Linux:
■

■

■

■

■

Computadores com o Symantec System Recovery 2013
R2 instalado
Red Hat Enterprise Linux Server 5 com o plug-in do
Symantec System Recovery instalado
Red Hat Enterprise Linux Server 6 com o plug-in do
Symantec System Recovery instalado
SUSE Linux Enterprise Server 10 com o plug-in do
Symantec System Recovery instalado
SUSE Linux Enterprise Server 11 com o plug-in do
Symantec System Recovery instalado

Todos os computadores
com o Symantec System
Recovery instalado

Relaciona os computadores-cliente gerenciados que têm o
Symantec System Recovery 2013 R2 ou 2011, Backup Exec
System Recovery 2010, ou o Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition instalado.

Computadores Windows
com o LightsOut Restore
instalado

Relaciona os computadores-cliente Windows gerenciados que
têm o LightsOut Restore instalado.

Quando estiver na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution, você poderá filtrar os resultados exibidos na tabela. Use
a barra Filtrar resultados no painel do meio. Você também pode adicionar o
caminho dos resultados filtrados à área Favoritos no painel esquerdo na guia
Gerenciar tarefas. A adição de caminhos do filtro a Favoritos pode ajudar a
economizar tempo, permitindo que você obtenha dados específicos rapidamente.
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Consulte “Para exibir filtros do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution” na página 83.
Consulte “Exibição de filtros e políticas atribuídos a um computador-cliente”
na página 83.
Consulte “Como adicionar a Favoritos um caminho de resultados filtrados da guia
Gerenciar tarefas” na página 84.

Para exibir filtros do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Você pode exibir uma variedade de filtros predefinidos do Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.
Consulte “Sobre como exibir filtros” na página 81.
Para exibir os filtros do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

No Console de gerenciamento Symantec, na barra de ferramentas, clique em
Gerenciar > Filtros.

2

Na árvore Filtros, clique em Filtros do computador > Filtros do Symantec
System Recovery.

3

Selecione um nome de filtro no painel esquerdo para exibir, no painel direito,
todos os computadores que estão atualmente atribuídos a esse filtro.

Exibição de filtros e políticas atribuídos a um computador-cliente
Você pode usar o Gerenciador de recursos no console para exibir as seguintes
informações:
■

Filtros do qual um computador é membro.

■

Políticas que foram aplicadas a um computador.

Consulte “Sobre como exibir filtros” na página 81.
Para exibir os filtros e as políticas que estão atribuídos a um computador-cliente
pelo Console de gerenciamento Symantec

1

No Console de gerenciamento Symantec, na barra de ferramentas, clique em
Gerenciar > Filtros.

2

Na árvore Filtros, clique em Filtros do computador > Filtros do Symantec
System Recovery e selecione um filtro.

3

No painel direito do console, clique duas vezes em um nome de computador
para abri-lo no Gerenciador de recursos.

4

No menu Resumos, execute um destes procedimentos:
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■

Para visualizar os filtros dos quais o computador-cliente gerenciado é um
membro, clique em Resumo do filtro.

■

Para visualizar as políticas aplicadas ao computador-cliente gerenciado,
clique em Resumo da política.

Para exibir os filtros e as políticas atribuídos a um computador-cliente pelo
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Computadores no painel esquerdo.

2

No painel esquerdo, no cabeçalho Computadores, execute um destes
procedimentos:
■

Clique em Selecionar exibições organizacionais, e selecione então um
nome de grupo de computadores.

■

Clique em Computadores.
Caso necessário, no painel do meio, use a barra Filtrar resultados para
refinar a lista de computadores.

■

Expanda a árvore Computadores e selecione um nome predefinido de
filtro.

3

No painel do meio, na tabela, selecione um nome de computador e clique em
Gerenciador de recursos, na barra de ferramentas.

4

No menu Resumos, execute um destes procedimentos:
■

Para visualizar os filtros dos quais o computador-cliente gerenciado é um
membro, clique em Resumo do filtro.

■

Para visualizar as políticas aplicadas ao computador-cliente gerenciado,
clique em Resumo da política.

Como adicionar a Favoritos um caminho de resultados filtrados da
guia Gerenciar tarefas
Você pode adicionar caminhos de resultados filtrados na guia Gerenciar tarefas
à área Favoritos, no painel esquerdo, para praticidade e um acesso mais rápido.
Para adicionar resultados filtrados da guia Gerenciar tarefas à área Favoritos

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, selecione um filtro específico.

2

Na barra Filtrar resultados no painel do meio, selecione um campo.

3

Continue selecionando os filtros dos quais você quer refinar os resultados
exibidos na tabela.
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4

Clique no ícone de estrela, à direita do caminho do filtro.

5

Digite um nome que você quer dar ao caminho dos resultados filtrados.

6

Clique em OK para adicionar o caminho dos resultados filtrados à área
Favoritos, no painel esquerdo.

Sobre exibições organizacionais
Uma exibição organizacional é um agrupamento hierárquico de recursos (como
grupos organizacionais) que reflete uma estrutura ou exibição real de sua empresa.
Por exemplo, é possível criar exibições organizacionais para agrupar seus recursos
geograficamente, por departamento ou por estrutura de rede.
As exibições organizacionais personalizadas que você criou usando o Symantec
Management Platform estão disponíveis no Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. Quando você estiver na guia Gerenciar tarefas, poderá
usar estas exibições organizacionais para filtrar a lista de computadores-cliente.
Nota: Você não pode criar exibições organizacionais do Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution. As exibições organizacionais podem ser criadas
apenas do Symantec Management Platform. Para obter mais informações sobre
as exibições organizacionais, consulte o Guia do Administrador do Symantec
Management Platform.
Consulte “Como filtrar a lista de computadores-cliente usando exibições
organizacionais” na página 85.

Como filtrar a lista de computadores-cliente usando exibições
organizacionais
Você pode selecionar as exibições organizacionais para filtrar a lista de
computadores-cliente.
Para filtrar a lista de computadores-cliente usando exibições organizacionais

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2011 Management
Solution, no painel esquerdo, clique em Computadores > Selecionar
exibições organizacionais.

2

Na caixa de diálogo Selecionar exibições organizacionais, selecione a
exibição organizacional apropriada.

3

Clique em OK.

Consulte “Sobre exibições organizacionais” na página 85.
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Como gerenciar as políticas de licença do Symantec
System Recovery
Você pode adicionar ou excluir políticas de licença do Symantec System Recovery.
Quando você adiciona uma política de licença, as informações da chave de licença
são armazenadas no banco de dados do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Quando você exclui políticas de licença, a licença é removida do computador e as
informações da licença são removidas do banco de dados.
Depois de adicionar uma política de licença, é possível atribuir a ela destinos de
recurso com uma versão não licenciada ou com uma versão de teste do Symantec
System Recovery instalada.
Consulte “Adição de políticas de licença ao Symantec System Recovery”
na página 88.
Consulte “Para excluir as políticas de licença do Symantec System Recovery”
na página 88.
Você pode atribuir ou cancelar licenças do Symantec System Recovery em destinos
de recurso.
Depois de adicionar uma política de licença, é possível atribuí-la aos destinos de
recurso. Os destinos de recurso devem ter uma versão não autorizada ou versão
de teste do Symantec System Recovery instalada. Quando você atribuir licenças,
ative o Symantec System Recovery nos computadores-cliente e remova a versão
de avaliação de 60 dias.
Cancelar a atribuição das licenças dos computadores-cliente retorna o Symantec
System Recovery para a versão de teste de 60 dias. Se você preferir postergar a
instalação da licença, todos os recursos no Symantec System Recovery
permanecerão ativados durante um período de carência de 60 dias. O período de
cortesia começa na primeira vez que você enviar uma política ou tarefa para o
computador-cliente gerenciado onde o Symantec System Recovery está instalado.
Você pode cancelar a atribuição dos destinos de recursos usando qualquer um
dos métodos a seguir:
■

Remover os destinos de recurso associados à política.
O Symantec System Recovery retorna à versão de teste nos destinos de recurso
afetados.

■

Excluir a política de licença.
Quando você excluir uma política de licença, essa licença será removida dos
destinos de recurso associados e as informações do arquivo de licença serão
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removidas do banco de dados. A política também será removida da árvore da
política de licença no console.
■

Desativar a política de licença.
Remove inteiramente a política de licença dos destinos de recurso atribuídos.
As informações do arquivo de licença permanecerão no banco de dados do
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.

Consulte “Adição de políticas de licença ao Symantec System Recovery”
na página 88.
Consulte “Para cancelar a atribuição de licenças do Symantec System Recovery
em computadores-cliente” na página 89.
Você pode verificar o status da licença do Symantec System Recovery em
computadores usando a guia Início do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Um computador é considerado gerenciado pelo Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution quando é instalado:
■

O Symantec Management Agent.

■

O plug-in do Symantec System Recovery.

■

Symantec System Recovery.

A seguinte tabela descreve as diferentes informações de status da licença que
estão disponíveis
Tabela 3-5

Status da licença do Symantec System Recovery

Status da licença do Symantec Descrição
System Recovery
Licenciado

O número de computadores que tem uma licença
atribuída atualmente.

Não licenciado

O número de computadores em que uma versão de
teste expirada do Symantec System Recovery está
instalada ou em que nenhuma licença foi ativada.

Avaliação licenciada

O número de computadores que tem uma versão de
teste do Symantec System Recovery instalada.

Consulte “Verificação do status da licença do Symantec System Recovery em
computadores-cliente” na página 90.
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Adição de políticas de licença ao Symantec System Recovery
Você pode adicionar políticas de licença ao Symantec System Recovery. Para
cada política de licença que você adicionar, ela será ativada automaticamente
(ativada).
Consulte “Para excluir as políticas de licença do Symantec System Recovery”
na página 88.
Consulte “Como gerenciar as políticas de licença do Symantec System Recovery”
na página 86.
Para adicionar as políticas de licença do Symantec System Recovery

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Políticas de configuração no painel
esquerdo.

2

No painel esquerdo, em Políticas de configuração do cliente, clique em
Todas as licenças do cliente.

3

No painel do meio, na barra de ferramentas, clique em Criar.

4

No painel Licenças, digite o nome que você quer associar à política de licença
do Symantec System Recovery.

5

Insira uma chave de licença válida do Symantec System Recovery.

6

Clique em Salvar alterações.
Talvez seja necessário clicar em Atualizar, na barra de ferramentas do filtro
da tabela, para visualizar as mudanças.

Para excluir as políticas de licença do Symantec System Recovery
Você pode excluir as políticas de licença do Symantec System Recovery.
Consulte “Adição de políticas de licença ao Symantec System Recovery”
na página 88.
Consulte “Como gerenciar as políticas de licença do Symantec System Recovery”
na página 86.
Para excluir as políticas de licença do Symantec System Recovery

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Políticas de configuração no painel
esquerdo.

2

No painel esquerdo, em Políticas de configuração do cliente, clique em
Todas as licenças do cliente.

3

No painel do meio, selecione uma política de licença que você quer excluir.
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4

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Excluir.

5

Clique em OK para confirmar a exclusão.
Talvez seja necessário clicar em Atualizar, na barra de ferramentas do filtro
da tabela, para visualizar as mudanças.

Atribuição de licenças do Symantec System Recovery a
computadores-cliente
Você pode atribuir licenças do Symantec System Recovery a computadores.
Consulte “Para cancelar a atribuição de licenças do Symantec System Recovery
em computadores-cliente” na página 89.
Consulte “Como gerenciar as políticas de licença do Symantec System Recovery”
na página 86.
Para atribuir licenças do Symantec System Recovery aos computadores-cliente

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Políticas de configuração no painel
esquerdo.

2

No painel esquerdo, em Políticas de configuração do cliente, clique em
Todas as licenças do cliente.

3

No painel do meio, selecione o nome da política de licença do Symantec
System Recovery que você quer atribuir aos computadores.

4

Na tabela, selecione a coluna Ativado para certificar-se de que a política de
licença selecionada está ativada.
Se a política estiver desativada, clique em Ativar, na barra de ferramentas da
tabela.

5

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Atribuir.

6

No painel Atribuir, selecione os grupos de computadores em que você aplicar
a política.

7

Clique em OK.
Talvez seja necessário clicar em Atualizar, na barra de ferramentas do filtro
da tabela, para visualizar as mudanças.

Para cancelar a atribuição de licenças do Symantec System
Recovery em computadores-cliente
Você pode cancelar a atribuição de licenças do Symantec System Recovery nos
computadores.
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Consulte “Atribuição de licenças do Symantec System Recovery a
computadores-cliente” na página 89.
Consulte “Como gerenciar as políticas de licença do Symantec System Recovery”
na página 86.
Para cancelar a atribuição de licenças do Symantec System Recovery nos
computadores-cliente

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Políticas de configuração no painel
esquerdo.

2

No painel esquerdo, em Políticas de configuração do cliente, clique em
Todas as licenças do cliente.

3

Na tabela no painel do meio, selecione o nome de uma política de licença que
você quer cancelar nos grupos de computadores.

4

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Excluir e em OK.

■

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Desativar.

Talvez seja necessário clicar em Atualizar, na barra de ferramentas do filtro
da tabela, para visualizar as mudanças.

Verificação do status da licença do Symantec System Recovery em
computadores-cliente
Você pode verificar o status da licença do Symantec System Recovery em
computadores usando o portal do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Um computador é considerado gerenciado pelo Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution quando é instalado:
■

O Symantec Management Agent.

■

O plug-in do Symantec System Recovery.

■

Symantec System Recovery.

Consulte “Como gerenciar as políticas de licença do Symantec System Recovery”
na página 86.
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Para verificar o status da licença do Symantec System Recovery em
computadores-cliente

1

Na guia Início do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution,
no canto superior direito, clique em Editar.

2

No painel esquerdo, na árvore Web parts, clique em Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.

3

Selecione Status da licença.

4

Clique em Adicionar para adicionar o status da licença à lista de Web parts
que são exibidas na página Início do Symantec System Recovery.
Se a opção Adicionar estiver esmaecida (não disponível), a Web part já foi
adicionada à guia Início do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.

5

Clique em Aplicar para retornar à guia Início.

6

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para exibir o status da licença na Web part Na guia Início do Symantec System
Status da licença
Recovery 2013 R2 Management Solution,
na Web part Status da licença, clique em
Licenciado, Não licenciado ou Licença
de teste.
Para exibir o status da licença no filtro
Faça o seguinte:
Computadores, na pasta Alertas e falhas
■ Na guia Gerenciar tarefas do
da guia Gerenciar tarefas
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista
Computadores no painel esquerdo.
■ Clique duas vezes em Alertas e
falhas.
■ Selecione um status da licença próximo
à parte inferior da lista.
Você pode refinar mais os resultados
exibidos usando a barra Filtrar
resultados no painel direito. Deve
haver duas ou mais linhas na tabela
para ativar a barra Filtrar resultados.
Você pode adicionar o caminho de
resultados filtrados à área de Favoritos
no painel esquerdo. Clique no ícone de
estrela no lado direito da barra Filtrar
resultados. Digite um nome para o
favorito e clique em OK.
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Gerenciamento de backups
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre políticas de backup

■

Para criar uma política de backup básica

■

Criação de uma política de backup avançada

■

Criação de uma tarefa de backup independente

■

Implementação de uma política de backup

■

Implementação de uma política de backup atual o mais rápido possível

■

Para exibir o status dos computadores em uma política de backup

■

Edição de uma política de backup

■

Edição do agendamento de uma política de backup

■

Como renomear uma política de backup

■

Desativação de uma política de backup

■

Desativação de um agendamento de backup

■

Exclusão de uma política de backup

■

Para exibir detalhes do Symantec System Recovery para um computador-cliente

Sobre políticas de backup
Você pode criar políticas de backup para automatizar a criação dos pontos de
recuperação usando um agendamento diário, semanal ou mensal. Este método
será útil se você desejar criar pontos de recuperação de computadores-cliente
gerenciados durante os horários de pouco movimento em que você não está
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presente. Também será útil se você desejar criar um conjunto de pontos de
recuperação sem interromper o fluxo normal de trabalho. Se criar um conjunto de
pontos de recuperação, você também poderá especificar que determinados eventos,
como fazer logon ou logoff em um computador, criarão pontos de recuperação
incrementais.
Por padrão, os nomes de arquivo para pontos de recuperação independentes
agendados, ou conjuntos de pontos de recuperação, recebem o acréscimo de
001.v2i, 002.v2i e assim por diante. Nomes de arquivo para pontos de recuperação
incrementais, em um conjunto de pontos de recuperação, recebem o acréscimo
de _i001.iv2i, _i002.iv2i e assim por diante. Por exemplo, se o ponto de recuperação
básico se chamar C_Drive001.v2i, o primeiro ponto de recuperação incremental
será C_Drive001_i001.iv2i.
O nome do computador (onde o backup ocorre) será sempre acrescentado ao
nome de arquivo do ponto de recuperação.
Cada política de backup que você criar será adicionada à árvore Políticas de backup
do produto.
Uma política de backup é implementada da seguinte maneira:
■

Crie uma política de backup.
Você especifica o que salvar em backup, o destino de backup onde os pontos
de recuperação resultantes são armazenados e quando executar o backup
(agendado ou manualmente).

■

Implemente uma política de backup em um ou mais conjuntos de computadores.

Você também pode especificar os níveis de compactação dos pontos de
recuperação, ativar a criptografia e a proteção por senha e o suporte ao mecanismo
de pesquisa do Google e do Backup Exec Retrieve. Muitas outras opções que
permitem personalizar os backups de acordo com necessidades de sua empresa
estão disponíveis.
O computador-cliente deve estar ativado para criar um ponto de recuperação no
horário agendado. Porém, o Console de gerenciamento Symantec não precisa
estar aberto para que o backup ocorra. Além disso, um usuário remoto não precisa
estar conectado ao computador-cliente gerenciado. Porém, o Windows deve ser
iniciado no computador.
Para verificar se um backup foi concluído conforme agendado, é possível usar a
página do portal do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
para verificar as informações de status de backup. Também é possível verificar os
pontos de recuperação relatados na pasta Relatórios da árvore do Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
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Nota: O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution suporta os
arquivos do ponto de recuperação que são salvos diretamente a um disco rígido
da rede ou a um disco rígido local no computador-cliente (incluindo USB ou unidades
de FireWire). O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution não
suporta salvar arquivos do ponto de recuperação diretamente em CD ou DVD.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Você também pode definir opções avançadas de backup para uma política de
backup existente. Por exemplo, você pode especificar o nível de compactação dos
pontos de recuperação ou executar arquivos de comando quando uma política de
backup iniciar em computadores-cliente.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Você pode fazer backup de bancos de dados.
Consulte “Sobre como fazer backup de bancos de dados compatíveis com VSS”
na página 243.
Consulte “Sobre como fazer o backup de bancos de dados incompatíveis com
VSS” na página 245.
Consulte “Conjuntos de pontos de recuperação e pontos de recuperação
independentes nas políticas de backup” na página 94.
Consulte “Dicas para criar pontos de recuperação” na página 96.
Consulte “Sobre o backup de sistemas de inicialização dupla” na página 97.

Conjuntos de pontos de recuperação e pontos de recuperação
independentes nas políticas de backup
A seguinte descreve as vantagens e desvantagens dos pontos de recuperação
independentes agendados ou dos conjuntos de pontos de recuperação como parte
de sua política de backup.
Aviso: O ponto de recuperação completo e todos os pontos de recuperação
incrementais associados, que compõem o conjunto de pontos de recuperação,
devem ser mantidos em conjunto na mesma pasta. Se os arquivos estiverem
ausentes, o ponto de recuperação será inválido e você não poderá restaurar os
dados.

94

Gerenciamento de backups
Sobre políticas de backup

Tabela 4-1

Tipos de pontos de recuperação agendados

Tipo

Descrição

Conjunto de pontos de recuperação

Considere o seguinte quando você criar
conjuntos de pontos de recuperação.
■

■

■

■

■

■

Um conjunto de pontos de recuperação é
igual a um ponto de recuperação
independente, salvo que tem o controle
incremental ativado para a unidade
selecionada.
Este tipo de backup cria um ponto de
recuperação básico. Pontos de
recuperação adicionais são criados, mas
apenas são salvos os setores do disco
rígido que foram alterados desde a criação
do ponto de recuperação básico ou do
ponto de recuperação incremental
anterior.
Os pontos de recuperação incrementais
são criados mais rapidamente do que o
primeiro ponto de recuperação (básico) e
usam menos espaço de armazenamento
do que um ponto de recuperação
independente.
Os conjuntos de pontos de recuperação
são ideais quando combinados com um
agendamento.
Quando você restaura a um momento
específico, o ponto de recuperação
completo e todos os pontos de
recuperação incrementais até esse
momento específico serão usados na
restauração.
Por exemplo, suponha que você tenha um
ponto de recuperação completo com oito
pontos de recuperação incrementais. Você
decide restaurar o quarto ponto de
recuperação incremental. Ao restaurar, o
ponto de recuperação completo e os
primeiros quatro incrementais serão
usados para restaurar o computador.
Você pode liberar espaço da unidade de
disco rígido excluindo pontos de
recuperação desatualizados e pontos de
recuperação incrementais.
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Tipo

Descrição

Ponto de recuperação independente

Considere o seguinte quando você criar
pontos de recuperação independentes.
■

■

■

Um ponto de recuperação independente
cria uma cópia completa, independente,
da unidade selecionada inteira.
Um ponto de recuperação independente
nunca será associado a pontos de
recuperação incrementais ou a conjuntos
de pontos de recuperação. Assim, os
pontos de recuperação independentes são
autossuficientes e são geralmente um
método de proteção do computador
menos complicado do que os conjuntos
de pontos de recuperação.
Você pode criar um ponto de recuperação
independente de uma unidade (usando
uma tarefa de backup individual) mesmo
que essa unidade seja controlada por um
conjunto de pontos de recuperação.
Consulte “Criação de uma tarefa de
backup independente” na página 130.
Consulte “Implementação de uma política
de backup atual o mais rápido possível”
na página 141.
Normalmente, este tipo de backup exige
mais espaço de armazenamento em disco
rígido do que um conjunto de pontos de
recuperação.

Consulte “Sobre políticas de backup” na página 92.

Dicas para criar pontos de recuperação
As seguintes informações podem ajudar quando você cria pontos de recuperação:
■

Como o Notification Server funciona com um banco de dados, é necessário
fazer backup do servidor com regularidade.

■

O console de gerenciamento Symantec não precisa estar aberto para que um
backup agendado seja iniciado ou executado. Consequentemente, depois de
criar uma política de backup e atribuí-la aos destinos de recurso, você poderá
sair do console. O computador-cliente que você gerencia, porém, deve estar
ligado, e o Windows deve ter sido iniciado. Para verificar se a criação de um
ponto de recuperação está em andamento, consulte a guia Status da política
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de backup selecionada. Para verificar se um ponto de recuperação foi feito,
você pode consultar as informações na página do portal do Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.
■

Todas as políticas de backup são salvas no banco de dados do Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution para que você possa editá-las
ou executá-las mais tarde.

■

Armazene pontos de recuperação em um compartilhamento de rede ou em um
disco rígido no computador-cliente gerenciado que seja diferente do disco rígido
primário C. Essa prática ajuda a garantir que você possa recuperar o sistema
caso o disco rígido primário do cliente falhe.

■

Evite a necessidade de executar um programa de desfragmentação do disco
no computador-cliente gerenciado durante a criação dos pontos de recuperação.
Fazer isso aumenta significativamente o tempo necessário para criar o ponto
de recuperação e poderá causar problemas inesperados nos recursos de
sistema no computador-cliente.

■

Se você tiver duas ou mais unidades que dependam uma da outra ou que sejam
usadas como um grupo por um programa como um serviço de banco de dados,
será necessário incluir ambas as unidades na mesma política de backup. Faça
o backup de várias unidades simultaneamente selecionando duas ou mais
unidades na página da Web de Criar nova política de backup.

■

Inclua várias unidades na mesma política de backup para reduzir o número
total de backups que devem ser executados.

■

Evite armazenar pontos de recuperação no computador do Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution. Conforme o número ou o tamanho
dos pontos de recuperação crescer, você terá menos espaço disponível em
disco para o uso regular do servidor. Ao salvar pontos de recuperação em uma
unidade ou local de rede diferente, esse problema é eliminado. Além disso, se
você decidir armazenar pontos de recuperação no computador-cliente,
armazene-os em um disco rígido secundário. Prefira não armazená-los no disco
rígido primário C. Esta prática ajuda a garantir a recuperação do sistema caso
o disco rígido primário do cliente falhe.

Consulte “Sobre políticas de backup” na página 92.

Sobre o backup de sistemas de inicialização dupla
Você pode fazer backup de sistemas de inicialização dupla. Também é possível
fazer o backup de computadores com mais de um sistema operacional, mesmo
que você tenha unidades (partições) ocultas no sistema operacional onde o software
é executado.
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Quando você executar um backup, todo o conteúdo da unidade será incluído no
ponto de recuperação para que você possa inicializar seu computador
posteriormente, caso seja restaurado. Uma exceção é se você fizer backup de um
sistema operacional inicializado. Nesses casos, é necessário fazer o backup e em
seguida restaurar cada unidade com informações de inicialização do sistema
operacional. Este tipo de restauração permite que seu computador seja inicializado
em um sistema restaurado da mesma maneira como era inicializado na configuração
original.
Nota: Você não deve criar pontos de recuperação incrementais de unidades de
dados compartilhados. Isto será verdadeiro se o Symantec System Recovery estiver
instalado em ambos os sistemas operacionais e ambos estiverem configurados
para gerenciar a unidade compartilhada.
Poderá ocorrer problemas se você tentar usar o Symantec System Recovery
LightsOut Restore ou o Symantec System Recovery Restore Anyware em um
sistema de inicialização dupla.
Consulte “Sobre políticas de backup” na página 92.

Para criar uma política de backup básica
Você pode automatizar a criação dos pontos de recuperação com um agendamento
diário, semanal ou mensal. Se criar um conjunto de pontos de recuperação, você
também poderá especificar que determinados eventos, como fazer logon ou logoff
em um computador, criarão pontos de recuperação incrementais.
Quando um backup for executado, cada captura de imagem será armazenada em
seu computador como um ponto de recuperação. Você pode usar o ponto de
recuperação para restaurar seu computador ao momento específico quando a
captura de imagem foi criada.
Nota: A Symantec recomenda que você ative a criptografia AES para os pontos
de recuperação de modo que somente os usuários com senhas possam montar
os arquivos.
Consulte “Sobre políticas de backup” na página 92.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.
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Para criar uma política de backup básica

1

Na guia Gerenciar, no painel esquerdo, expanda a lista Políticas de backup
no painel esquerdo.

2

Selecione o tipo de ponto de recuperação que você quer que a política de
backup crie e clique em Novo > Política de backup.
Consulte “Conjuntos de pontos de recuperação e pontos de recuperação
independentes nas políticas de backup” na página 94.

3

No painel Políticas de backup, no campo de texto Nome, digite um nome
descritivo para a nova política de backup.

4

No campo Unidades, clique no hyperlink.

5

No painel Unidades da política de backup, defina a opção da unidade que
você deseja e clique em Aplicar.
Todas as unidades
nos computadores
selecionados

Permite definir uma política de backup para dois ou mais
computadores. Você deve selecionar esta opção para
proteger todas as unidades (inclusive unidades ocultas ou
não montadas) que existirem nos computadores-cliente.

Por unidade

Permite selecionar as unidades que você deseja armazenar
em backup nos computadores-cliente selecionados.
Se você escolheu criar um conjunto de pontos de
recuperação, as unidades ocultas não serão exibidas na lista
Por unidade.
Às vezes, uma letra de unidade selecionada não está
disponível para backup em um computador-cliente específico.
A unidade foi excluída ou o disco rígido inteiro foi removido
do computador-cliente desde que o Symantec System
Recovery foi instalado. Nesses casos, quando o ponto de
recuperação é criado, ele não inclui a unidade.

6

No campo Agendamento, clique no hyperlink.

7

No painel Agendamento da política de backup, defina a opção de
agendamento que você deseja e clique em Aplicar.
As opções de agendamento disponíveis dependem do tipo de ponto de
recuperação selecionado.
Opções da guia Agendamento da política de backup para um conjunto
de pontos de recuperação
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Agendamento

Permite selecionar os dias e um horário de início para
quando o backup deve ser executado.

Hora de início (formato 24 Permite personalizar a hora de início do backup.
horas)
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Permite personalizar os dias da semana para execução
Sáb
do backup. O padrão é a execução do backup de
segunda-feira à sexta-feira.
Executar mais de uma vez Permite executar o backup mais de uma vez por dia para
por dia
proteger os dados que são editados ou alterados
frequentemente.
Tempo entre os backups

Permite especificar o tempo máximo que deve transcorrer
entre backups.

Número de vezes

Permite especificar o número de vezes por dia que o
backup deve ser executado.

Otimizar automaticamente Permite a você selecionar com que frequência a
otimização deve ocorrer para que o destino de backup
gerencie o espaço em disco usado.
Você pode optar pelas seguintes opções:
■

■

■

Nunca
Indica que nenhuma exclusão de pontos de
recuperação incrementais será executada.
A cada quatro horas
Indica que uma exclusão de pontos de recuperação
incrementais com mais de quatro horas (ou mais
antigos) será executada a cada quatro horas. Além
disso, depois que o primeiro incremental do dia for
tomado, todos os arquivos incrementais de dois dias
antes serão consolidados em um único arquivo.
A cada doze horas
Indica que uma exclusão de pontos de recuperação
incrementais com mais de 12 horas (ou mais antigos)
será executada a cada 12 horas. Além disso, depois
que o primeiro incremental do dia for tomado, todos
os arquivos incrementais de dois dias antes serão
consolidados em um único arquivo.
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Distribuir a estratégia
aleatoriamente em
(minutos)

Indica que a política é distribuída aleatoriamente durante
um número especificado de minutos (0 a 1440) em todos
os computadores atribuídos à política. Esta opção será
aplicável se você salvar pontos de recuperação em um
destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira distribuir uma
política de backup em 60 minutos a 120 computadores.
Cada um dos 120 computadores escolheria
aleatoriamente um horário dentro dos 60 minutos, antes
ou depois do horário de início agendado, para iniciar o
backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade de executar a
política na mesma hora de início em todos os
computadores, o que pode causar uma negação da
condição do serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.

Iniciar um novo conjunto Permite selecionar com que frequência um novo conjunto
de pontos de recuperação de pontos de recuperação deve ser iniciado.
As opções para iniciar novos conjuntos de pontos de
recuperação (básicos) incluem:
■

■

■

■

■

Semanalmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação no
primeiro backup agendado ou manual da semana.
Mensalmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação no
primeiro backup agendado ou manual do mês.
Trimestralmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação no
primeiro backup agendado ou manual a cada três
meses a partir da data em que você selecionou essa
opção.
Anualmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação é
no primeiro backup agendado ou manual do ano, uma
vez por ano, na data em que você selecionou nessa
opção.
Personalizado
Permite que você defina opções semanais ou mensais
específicas para iniciar um novo conjunto de pontos
de recuperação.
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Personalizado

Permite personalizar o horário de início e os dias da
semana ou do mês para a execução do backup.

Nota: Se optar por arquivar pontos de recuperação,
considere a criação mais frequente de conjuntos de
pontos de recuperação para manter menor o tamanho
de seus conjuntos de pontos de recuperação.

Opções da guia Acionadores da política de backup para um conjunto de
pontos de recuperação
Qualquer aplicativo for instalado

Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado no momento em que
os usuários começam a instalar um
aplicativo de software no computador.

Os aplicativos especificados forem
iniciados

Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado no momento em que
os usuários executam um aplicativo de
software específico no computador.

Um usuário que fizer logon no
computador

Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado quando os usuários
fizerem logon no Windows em seu
computador.

Um usuário fizer logoff do computador) Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado no momento em que
os usuários fazem logoff do Windows no
computador (mas não desligam o
Windows).
Os dados adicionados à unidade
excedem

Indica que um ponto de recuperação
incremental será criado quando os dados
adicionados a uma unidade excederem
uma quantidade (em megabytes) que você
especificou.

Opções da guia ThreatCon da política de backup para um conjunto de
pontos de recuperação

102

Gerenciamento de backups
Para criar uma política de backup básica

Não monitorar - Desativar

Permite desativar a monitoração dos níveis do
ThreatCon para a política de backup selecionada.

Nota: O nível 1 do Symantec ThreatCon indica que
não há nenhuma ameaça à segurança perceptível.
Como o nível 1 não sugere nenhuma ameaça, não é
uma opção.
Nível 2

Ameaças à segurança podem ocorrer, embora
nenhuma ocorrência de ameaças específicas tenha
sido identificada.

Nível 3

Uma ameaça isolada à segurança está em andamento.

Nível 4

Ameaças extremas à segurança global estão em
andamento.

Opções de Agendamento da política de backup para um ponto de
recuperação independente
Cria um ponto de
recuperação
automaticamente

Permite especificar um agendamento de backup semanal
ou mensal.
As opções de agendamento incluem:
■

■

■

Semanalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente,
em cada dia da semana que você selecionou e na
hora especificada. Quando você cria pontos de
recuperação independentes uma ou mais vezes por
semana, podem ser necessárias grandes
quantidades de espaço de armazenamento.
Mensalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente,
em cada dia do mês que você selecionou e na hora
especificada.
Sem agendamento
Salva todas as configurações da política de backup,
exceto um agendamento. Depois, você poderá
implementar a política de backup quando for
conveniente atribuindo um agendamento à política.

Você também pode criar um ponto de recuperação único
e independente de uma só vez, sem agendamento.
Consulte “Criação de uma tarefa de backup
independente” na página 130.
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Hora de início (formato 24 Permite personalizar a hora de início do backup.
horas)
Dias da semana

Permite personalizar os dias da semana para execução
da política de backup.

Dias do mês

Permite personalizar os dias do mês para execução da
política de backup.

Distribuir a estratégia
aleatoriamente em
(minutos)

Indica que a política é distribuída aleatoriamente durante
um número especificado de minutos (0 a 1440) em todos
os computadores atribuídos à política. Esta opção será
aplicável se você salvar pontos de recuperação em um
destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira distribuir uma
política de backup em 60 minutos a 120 computadores.
Cada um dos 120 computadores escolheria
aleatoriamente um horário dentro dos 60 minutos, antes
ou depois do horário de início agendado, para iniciar o
backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade de executar a
política na mesma hora de início em todos os
computadores, o que pode causar uma negação da
condição do serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.

8

No painel Políticas de backup execute um destes procedimentos:
■

Na lista Destino, selecione uma pasta de destino local.

■

Clique em Definir destino. No painel Destino de backup, defina as opções
desejadas e clique em Aplicar.
Quando você clicar em Definir destino e selecionar um destino da rede
para salvar os pontos de recuperação, o backup não será criptografado.
Nota: A Symantec recomenda que você use a criptografia AES quando
definir um backup para impedir o acesso não autorizado aos arquivos.
Digite uma pasta relativa Indica o local onde você deseja armazenar os pontos
aos computadores
de recuperação, relativo aos computadores
gerenciados ou procure gerenciados.
um destino na rede
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Procurar

Permite buscar um destino que você quer usar,
relativo aos computadores gerenciados. Você deverá
ter privilégios de criação, leitura e gravação no local
especificado.
Caso não exista espaço suficiente no destino em que
o ponto de recuperação está armazenado, a política
falhará e um erro será relatado na guia Início do
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta
de destino localizada em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de destino localizado em
um caminho da rede.

Confirmar senha

Permite redigitar a senha para confirmação.

Consulte “Como gerenciar destinos de ponto de recuperação” na página 74.

9

Opcionalmente, marque Criar subpastas para cada computador se quiser
criar subpastas novas no compartilhamento de rede que serve como destino
de backup.
As novas subpastas recebem os mesmos nomes de cada computador-cliente
salvo em backup. Por exemplo, suponha que você tem dois
computadores-cliente. Um se chama “Laptop_da_Carla” e o outro “MeuLaptop”.
As novas subpastas serão chamadas \Laptop_da_Carla e \MeuLaptop.

10 Opcionalmente, se você desejar fazer cópias de seus pontos de recuperação
para armazenar em um local remoto para proteção adicional de backup, poderá
executar um destes procedimentos:
■

Na lista Cópia fora do local, selecione um destino externo.

■

Na área da lista Cópia fora do local, clique em Definir destino. Especifique
o caminho de uma unidade externa, de um servidor da rede ou de um
servidor FTP e clique em Aplicar.
Todas as unidades nos Permite definir uma política de backup para dois ou mais
computadores
computadores. Você deve selecionar esta opção para
selecionados
proteger todas as unidades (inclusive unidades ocultas
ou não montadas) que existirem nos
computadores-cliente.
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Por unidade

Permite selecionar as unidades que você deseja
armazenar em backup nos computadores-cliente
selecionados.
Se você escolheu criar um conjunto de pontos de
recuperação, as unidades ocultas não serão exibidas
na lista Por unidade.
Às vezes, uma letra de unidade selecionada não está
disponível para backup em um computador-cliente
específico. A unidade foi excluída ou o disco rígido
inteiro foi removido do computador-cliente desde que o
Symantec System Recovery foi instalado. Nesses casos,
quando o ponto de recuperação é criado, ele não inclui
a unidade.

Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.

11 No painel Permitir a proteção por senha, digite as seguintes informações.
Ativar proteção por senha

Define uma senha e ativa a criptografia AES no ponto
de recuperação quando é criada.
Essa caixa de seleção é marcada por padrão.

Senha

Permite especificar uma senha para o backup. As
senhas podem incluir caracteres padrão. As senhas
não podem incluir caracteres ou símbolos avançados.
(Use caracteres com um valor ASCII de 128 ou
inferiores.)
Você deve digitar esta senha para restaurar um
backup ou exibir o conteúdo do ponto de recuperação.

Confirmar senha

Permite redigitar a senha para confirmação.
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Criptografia AES

Criptografa dados do ponto de recuperação para
adicionar outro nível de proteção a seus pontos de
recuperação.

Nota: Se a caixa de seleção Usar senha for
selecionada, você deverá definir a criptografia AES.
Escolha entre os seguintes níveis de criptografia:
■

■

■

Padrão 128 bits (senha com 8 caracteres ou
mais)
Média 192 bits (senha com 16 caracteres ou
mais)
Alta 256 bits (senha com 32 caracteres ou mais)

Você pode ter políticas de backup mais antigas
criadas usando o Symantec System Recovery 2013
Management Solution ou o Symantec System
Recovery 2011 Management Solution, onde a
proteção por senha não foi ativada. Se você editar as
políticas mais antigas usando o Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, o campo
Criptografia AES exibirá Nenhum. Você precisa
selecionar uma das opções na lista para ativar a
criptografia AES.
Embora capacidades mais elevadas exijam senhas
mais longas, o resultado é mais segurança para seus
dados.

Nota: Quando você criar uma política de backup, a senha digitada nesta opção
será também adicionada automaticamente ao armazenamento de senha do
ponto de recuperação.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Consulte “Para adicionar ou remover senhas do ponto de recuperação”
na página 73.
Consulte “Criação de uma tarefa de backup independente” na página 130.
Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.

12 Clique em Salvar alterações.
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13 No painel do meio, clique em Aplicar na barra de ferramentas.
14 Selecione os destinos em que você deseja que a política seja aplicada e clique
em OK.
Você também pode clicar em Desfazer aplicar, na barra de ferramentas no
painel do meio, para remover a política dos destinos selecionados.

Sobre pontos de recuperação armazenados em um destino da rede
Você pode optar por armazenar pontos de recuperação em um destino selecionado
da rede. Para fazer isso, você precisa especificar o caminho UNC
(\\servidor\compartilhamento\pasta) para a pasta da rede onde você quer armazenar
os pontos de recuperação. Como alternativa, é possível procurar o compartilhamento
de rede apropriado.
Tabela 4-2

Opção

Opções do ponto de recuperação armazenadas em um destino da
rede
Descrição

Digite uma pasta relativa aos Indica o local onde você deseja armazenar os pontos de
computadores gerenciados ou recuperação, relativo aos computadores gerenciados.
procure um destino na rede
Procurar

Permite buscar um destino que você quer usar, relativo
aos computadores gerenciados. Você deverá ter
privilégios de criação, leitura e gravação no local
especificado.
Caso não exista espaço suficiente no destino em que o
ponto de recuperação está armazenado, a política falhará
e um erro será relatado na guia Início do Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta de
destino localizada em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de destino localizado em um
caminho da rede.

Confirmar senha

Permite redigitar a senha para confirmação.

Consulte “Sobre pontos de recuperação armazenados em uma pasta local no
computador-cliente” na página 109.
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação” na página 75.
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Você tem também a opção de criar uma subpasta (selecionada por padrão) para
os pontos de recuperação de cada computador no destino da rede. Se você
desmarcar esta opção, todos os pontos de recuperação dos computadores
atribuídos à política de backup serão armazenados na raiz do destino da rede.
Consulte “Como gerenciar destinos de ponto de recuperação” na página 74.
Os nomes de arquivo de ponto de recuperação são originais e incluem o nome do
computador. Você pode usar o mesmo local de armazenamento de rede para
vários computadores ou para grupos de computadores que você criou no console.
O nome de usuário que você inserir precisará de acesso de leitura/gravação às
pastas da rede onde os pontos de recuperação são armazenados. O produto usará
estas informações de logon para acessar a rede quando você criar um ponto de
recuperação.
Nota: Você deve evitar o armazenamento de pontos de recuperação no computador
do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Conforme a
quantidade ou o tamanho dos backups aumentar, você terá menos espaço em
disco disponível para uso regular do servidor. Ao salvar pontos de recuperação
em uma unidade ou local de rede diferente, esse problema é eliminado. Além disso,
se você decidir armazenar pontos de recuperação no computador-cliente,
armazene-os em um disco rígido secundário e não na unidade C. Esta prática
ajuda a garantir que você possa recuperar o sistema caso o disco rígido preliminar
do cliente falhar.

Sobre pontos de recuperação armazenados em uma pasta local no
computador-cliente
Você pode armazenar pontos de recuperação localmente especificando uma
unidade e uma pasta (por exemplo, E:\Data_RPoints\) na unidade de disco rígido
do computador-cliente. Os pontos de recuperação armazenados na unidade de
disco rígido local de um computador-cliente gerenciado são acessados somente
por esse computador.
Tabela 4-3
Opção

Descrição

Digite uma pasta relativa
aos computadores
gerenciados ou procure
um destino na rede

Indica o local onde você deseja armazenar os pontos de
recuperação, relativo aos computadores gerenciados.
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Opção

Descrição

Procurar

Permite buscar um destino que você quer usar, relativo aos
computadores gerenciados. Você deverá ter privilégios de
criação, leitura e gravação no local especificado.
Caso não exista espaço suficiente no destino em que o ponto
de recuperação está armazenado, a política falhará e um erro
será relatado na guia Início do Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta de
destino localizada em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de destino localizado em um
caminho da rede.

Confirmar senha

Permite redigitar a senha para confirmação.

Consulte “Sobre pontos de recuperação armazenados em um destino da rede”
na página 108.
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação” na página 75.
Aviso: Recomenda-se salvar os pontos de recuperação em um compartilhamento
de rede ou em um disco rígido secundário no computador-cliente.
Embora você possa salvar pontos de recuperação na mesma unidade em que
estiver fazendo backup, isso não é recomendado pelas seguintes razões:
■

Se o computador sofrer uma falha catastrófica, como a falha de uma unidade
de disco rígido primário, você não poderá restaurar o ponto de recuperação
necessário. Tais ocorrências podem acontecer mesmo se você salvar o ponto
de recuperação em uma unidade diferente no mesmo disco rígido.

■

Conforme a quantidade ou o tamanho dos pontos de recuperação aumentar,
você terá menos espaço em disco disponível para uso regular.

■

O próprio ponto de recuperação é incluído em pontos de recuperação
subsequentes da unidade. Como resultado, o tamanho dos pontos de
recuperação aumenta exponencialmente com o tempo.

Os pontos de recuperação são armazenados no próprio computador e não no
computador onde você executa o console do Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.
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Sobre cópia fora do local
Fazer backup de seus dados em um disco rígido secundário é uma primeira etapa
crucial para proteger seus ativos de informação. Para garantir que seus dados
estejam seguros, você pode usar o recurso Cópia fora do local ao criar uma política
de backup para copiar os pontos de recuperação mais recentes. Você pode
copiá-los para um dispositivo de armazenamento externo, um compartilhamento
de rede ou um servidor FTP remoto.
Independentemente do método de cópia que você usar, a Cópia fora do local
fornecerá um nível crucial de redundância exigido se seu escritório se tornar
inacessível. A cópia fora do local pode dobrar sua proteção de dados garantindo
que você tenha uma cópia remota.
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação” na página 75.
Os itens a seguir são três métodos diferentes que você pode usar para configurar
o recurso Cópia fora do local no Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution:
■

Você pode configurar uma tarefa para usar um computador dedicado à Cópia
fora do local. Esta é a maneira mais eficiente de usar os recursos da Cópia fora
do local.
Consulte “Configuração da tarefa Cópia dedicada fora do local” na página 79.

■

Você pode criar uma política de backup e especificar um destino de Cópia fora
do local como parte dessa política.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.

■

Você pode editar uma política de backup existente e especificar um destino de
Cópia fora do local como parte dessa política.
Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.

Quando você ativar a Cópia fora do local com uma política de backup, serão
especificados até dois destinos externos. Depois que a política de backup terminar
de criar os pontos de recuperação, a Cópia fora do local verificará se os destinos
externos estão disponíveis. A cópia fora do local então começa a copiar os novos
pontos de recuperação para o destino.
Os pontos de recuperação mais recentes são copiados primeiro, seguido pelos
próximos pontos de recuperação mais recentes. Se você tiver configurado dois
destinos da cópia fora do local, os pontos de recuperação serão copiados ao destino
adicionado primeiro. Se um destino da cópia fora do local estiver indisponível, a
cópia fora do local tentará copiar os pontos de recuperação para o segundo destino,
se disponível. Se nenhum destino estiver disponível, a cópia fora do local copiará
os pontos de recuperação na próxima vez que um destino da cópia fora do local
estiver disponível.
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Por exemplo, suponha que você tenha configurado uma política de backup para
se executada às 18:00 e configurou uma unidade externa como destino da cópia
fora do local. Porém, ao sair do escritório às 17:30, você leva a unidade com você
para guardar em local seguro. Quando a política de backup for concluída às 18:20,
o Symantec System Recovery identificará que a unidade de destino da cópia fora
do local não está disponível e o processo de cópia é anulado. Na manhã seguinte,
você conecta a unidade de volta ao computador. O Symantec System Recovery
detecta a presença da unidade de destino da cópia fora do local e copia seus
pontos de recuperação.

Sobre o uso de unidades externas como destino da cópia fora
do local
Você pode usar uma unidade externa como seu destino de cópia fora do local.
Este método permite que os usuários levem uma cópia de seus dados consigo ao
deixar o escritório. Usando dois discos rígidos externos, os usuários podem garantir
que dispõem de uma cópia recente de seus dados no local e fora dele.
Por exemplo, suponha que em uma manhã de segunda-feira você defina uma nova
política de backup de uma unidade do sistema no computador de um usuário. Você
escolhe um conjunto de pontos de recuperação como tipo de backup. O usuário
configurou uma unidade externa (A) que você usa como o primeiro destino de cópia
fora do local. O usuário adicionou também outra unidade externa (B) que você usa
como o segundo destino de cópia fora do local. Você agenda a tarefa de backup
para executar sempre à meia-noite, exceto nos finais de semana. Você permite
também que a criptografia do ponto de recuperação proteja os dados de usuário
contra acesso não autorizado.
Antes que o usuário deixe o escritório na noite de segunda-feira, a unidade A está
conectada e a unidade B é levada com ele.
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Na manhã de terça-feira, o usuário observa que o ponto de recuperação básico
de segunda-feira foi copiado com êxito para a unidade A. No final do dia, o usuário
desconecta a unidade A e a leva para casa a fim de mantê-la protegida.
Na quarta-feira pela manhã, o usuário traz a unidade B para o escritório e a conecta.
O Symantec System Recovery detecta que a unidade B é um destino de Cópia
fora do local Na próxima vez que a política de backup for executada, o Symantec
System Recovery iniciará a cópia do ponto de recuperação básico da noite de
segunda-feira e o ponto de recuperação incremental da noite de terça-feira. No
final da quarta-feira, o usuário leva a unidade B para casa e a coloca em um local
seguro na unidade A.
O usuário tem agora o seguinte:
■

Várias cópias dos pontos de recuperação armazenadas em dois locais físicos
separados.

■

Os pontos de recuperação originais são armazenados em seus destinos de
backup no escritório.

■

Cópias daqueles mesmos pontos de recuperação são armazenadas também
em suas unidades de destino de cópia fora do local.

As unidades de destino de cópia fora do local são armazenadas em local seguro
fora do escritório.
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Na manhã seguinte, quinta-feira, o usuário leva a unidade A para o escritório e a
conecta. Os pontos de recuperação das noites de terça-feira e quarta-feira são
copiados para a unidade A.
Cada vez que o usuário conecta a unidade A ou B, os pontos de recuperação mais
recentes são adicionados a ela. Esse método fornece vários momentos específicos
para recuperar o computador caso as unidades originais do destino de backup
falhem ou se tornem irrecuperáveis.
O uso de unidades externas como destinos de cópia fora do local assegura que o
usuário tenha uma cópia de seus dados de backup armazenados em dois locais
físicos diferentes.
O Symantec System Recovery não oferece suporte a uma unidade USB usada
como destino da Cópia fora do local em um computador-cliente. Se um
computador-cliente for colocado sob gerenciamento e já tiver uma tarefa de backup
local definida que use uma unidade USB como destino da Cópia fora do local, a
tarefa de backup local será excluída.
Se uma unidade local, com a mesma letra de unidade, existir no computador ao
qual a política de backup está atribuída, a política de backup será marcada como
suportada na interface do usuário do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

Sobre o uso de um compartilhamento de rede como o destino
de cópia fora do local
Você pode especificar um compartilhamento de rede local como destino da cópia
fora do local. Você deve ser capaz de acessar o servidor que planeja usar. Você
deve mapear uma unidade local ao servidor ou fornecer um caminho UNC válido.
Por exemplo, suponha que você esteja configurando uma unidade local externa
como primeiro destino da cópia fora do local. Então você identifica um servidor
situado em um segundo local físico em seu próprio escritório. Você adiciona o
servidor remoto como segundo destino da cópia fora do local. Enquanto os backups
ocorrerem, os pontos de recuperação serão copiados primeiro para a unidade de
disco rígido externa e depois para o servidor remoto.
Se o servidor remoto se tornar indisponível por um período, a cópia fora do local
transfere todos os pontos de recuperação criados desde a última conexão. Se um
destino de cópia fora do local for executado fora do espaço de armazenamento
para pontos de recuperação, as tarefas Cópia fora do local serão interrompidas e
um erro será registrado no Symantec System Recovery. Você pode verificar as
informações de erro no Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
exibindo os detalhes de um computador-cliente.
Consulte “Para exibir detalhes do Symantec System Recovery para um
computador-cliente” na página 163.

114

Gerenciamento de backups
Para criar uma política de backup básica

Uso de um servidor FTP como destino da cópia fora do local
O uso de um servidor FTP como destino da cópia fora do local é semelhante ao
uso de um caminho de rede. Você deve fornecer um caminho válido para o servidor
FTP.
Você também deve fornecer as informações corretas de conexão do FTP ao
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution para que esse método
funcione corretamente. Quando a cópia fora do local for configurada corretamente,
os pontos de recuperação serão copiados na pasta especificada no servidor FTP.
Se o servidor se tornar indisponível por um período, a cópia fora do local transfere
todos os pontos de recuperação criados desde a última conexão.
Se um destino de cópia fora do local for executado fora do espaço de
armazenamento para pontos de recuperação, as tarefas Cópia fora do local serão
interrompidas e um erro será registrado no Symantec System Recovery. Você pode
verificar as informações de erro no Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution exibindo os detalhes de um computador-cliente.
Consulte “Para exibir detalhes do Symantec System Recovery para um
computador-cliente” na página 163.
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Criação de uma política de backup avançada
Ao criar ou agendar uma política de backup básica, é possível definir opções
avançadas para pontos de recuperação, se desejado.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.
Para criar uma política de backup avançada

1

Certifique-se de já ter criado uma política de backup básica.

2

Na guia Gerenciar do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

3

No painel esquerdo, clique na pasta Políticas de backup.

4

No painel do meio, selecione o nome de uma política de backup.

5

Clique em Editar, na barra de ferramentas

6

No painel exibido, clique em Opções avançadas.
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7

No painel Opções avançadas, na lista Compactação, defina o nível de
compactação dos pontos de recuperação.
Nenhuma

Indica que não é usada compactação no ponto de
recuperação.
Você pode optar por esta opção se o espaço de
armazenamento não for um problema. Se o ponto de
recuperação for salvo em uma unidade de rede ocupada, o
uso de alta compactação poderá ser mais rápido que nenhuma
compactação porque menos dados precisarão ser gravados
pela rede.

Padrão
(recomendado)

Permite usar baixa compactação para uma taxa média de
compactação de dados de 40% em pontos de recuperação.
Esta é a configuração padrão.

Média

Permite usar média compactação para uma taxa média de
compactação de dados de 45% em pontos de recuperação.

Alta

Permite usar alta compactação para uma taxa média de
compactação de dados de 50% em pontos de recuperação.
Esta configuração é geralmente o método mais lento.
Quando um ponto de recuperação de alta compactação é
criado, o uso da CPU pode ser mais elevado do que o normal.
Outros processos no computador também podem ficar mais
lentos. Para compensar, você pode ajustar a velocidade de
operação do processo de backup. Os ajustes de velocidade
podem melhorar o desempenho de outros aplicativos com
uso intenso de recursos que sejam executados ao mesmo
tempo.
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8

No painel Opções avançadas, defina as opções do ponto de recuperação e,
em seguida, clique em Aplicar.
Política de backup
ativo

Ativa a política de backup no computador-cliente gerenciado.
Se você desmarcar essa opção, a política de backup será
enviada ainda ao computador-cliente gerenciado, mas não
será ativada.

Limitar o número de
conjuntos de pontos de
recuperação (bases)
salvos para este
backup (somente
conjuntos de pontos de
recuperação)

Especifica o número máximo de pontos de recuperação ou
de conjuntos de pontos de recuperação que são salvos para
cada unidade.

ou
Limitar o número de
pontos de recuperação
salvos para este
backup (somente pontos
de recuperação
independentes)

Verificar ponto de
recuperação após a
criação

Quando este limite for atingido, cada ponto de recuperação
ou conjunto sucessivo primeiramente será criado e
armazenado. O ponto de recuperação ou o conjunto mais
antigo previamente criado será então excluído (incluindo
todos os incrementais associados, se aplicável) do mesmo
local de armazenamento.
Certifique-se de ter espaço suficiente no disco rígido para
acomodar o número de pontos de recuperação ou de
conjuntos especificados, mais um ponto de recuperação ou
conjunto extra.
Se você ficar sem espaço no disco rígido antes que o
número seja atingido, o processo do ponto de recuperação
recorrente não poderá ser concluído com êxito, e um ponto
de recuperação ou um conjunto atual não será criado.
Verifica se um ponto de recuperação ou um conjunto de
pontos de recuperação é válido ou corrompido
imediatamente depois de sua criação.
Para conhecer as etapas necessárias para verificar a
integridade de um ponto de recuperação muito depois de
criado, consulte a documentação do produto Symantec
System Recovery.
Verificar um ponto de recuperação pode aproximadamente
duplicar o tempo necessário para criá-lo.
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Desativar cópia
SmartSector

Acelera o processo de cópia, gravando apenas os setores
do disco rígido com dados. Porém, em alguns casos, pode
ser desejável copiar todos os setores em seu layout original,
contenham dados ou não.
Se você quiser copiar setores utilizados e não utilizados do
disco rígido, selecione Desativar cópia SmartSector.
Selecionar essa opção aumenta o tempo do processo e
resulta geralmente em um tamanho maior do arquivo do
ponto de recuperação.

Ignorar setores
inválidos durante a
cópia

Cria um ponto de recuperação mesmo se houver setores
inválidos na unidade de disco rígido. Embora a maioria das
unidades não tenha setores inválidos, a possibilidade de
que aconteçam problemas aumenta durante a vida útil da
unidade de disco rígido.

Executar backup VSS
completo

Permite executar um backup completo no armazenamento
do VSS e enviar um pedido para que o VSS verifique seu
próprio log de transação. Esta opção é usada para
aplicativos do VSS, tais como Microsoft SQL.
O VSS determina que transações já foram confirmadas no
banco de dados e depois trunca essas transações. Entre
outras coisas, os logs de transação truncados ajudam a
manter o tamanho do arquivo gerenciável e limitam a
quantidade de espaço da unidade de disco rígido que o
arquivo usa.
Se você não selecionar essa opção, os backups ainda
ocorrerão no armazenamento do VSS. Porém, o VSS não
trunca automaticamente os logs de transação que seguem
um backup.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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Dividir em arquivos
menores para
simplificar o
arquivamento

Divide um ponto de recuperação em dois ou mais arquivos
menores. Esses recursos serão úteis se você criar ou
exportar um ponto de recuperação que queira copiar mais
tarde para uma mídia removível por segurança. O ponto de
recuperação é dividido em arquivos menores, mais
gerenciáveis. Você pode copiar os arquivos em mídia
removível em separado, tal como DVD ou CD.
Se o Symantec System Recovery criar um arquivo .sv2i
além dos arquivos .v2i, você precisará salvar o arquivo .sv2i
na mesma mídia que o primeiro arquivo .v2i.
Se você criar um ponto de recuperação de volumes com
milhares de arquivos em um computador com memória
insuficiente, dividir o ponto de recuperação em segmentos
menores poderá ajudar a acelerar o processo.
Se um ponto de recuperação for dividido em vários arquivos,
o nome dos arquivos subsequentes receberão o acréscimo
de _S01, _S02 e assim por diante. Por exemplo, se o nome
de arquivo padrão for Dev-RBrough_C_Drive.v2i, o nome
do segundo arquivo será Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i,
e assim por diante.

Ativar o suporte ao
mecanismo de
pesquisa para Google
Desktop

Usa seu software do mecanismo de pesquisa para indexar
todos os nomes de arquivos contidos em cada ponto de
recuperação.
Indexando nomes de arquivos, você pode usar o mecanismo
de pesquisa de sua escolha para localizar os arquivos que
deseja recuperar. Uma ferramenta de pesquisa, como o
Google Desktop, já pode estar instalada em seu computador
para procurar os pontos de recuperação.
Consulte Apêndice A: Para usar um mecanismo de pesquisa
para procurar pontos de recuperação, no Guia do Usuário
do Symantec System Recovery para obter informações
sobre o uso do Google Desktop para recuperar arquivos.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
Incluir arquivos do
sistema e arquivos
temporários

Inclui suporte à indexação para o sistema operacional e os
arquivos temporários quando um ponto de recuperação é
criado no computador-cliente.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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9

Se apropriado, clique em Configurações do arquivo de comando, defina
as opções desejadas e clique em Aplicar.
Use o pacote de arquivos de comando Indica se você pretende implementar o
para entregar arquivos de comando
pacote de arquivos de comando do
para o computador local
Symantec System Recovery que está
armazenado no computador do Notification
Server.
Consulte “Para implementar o pacote de
arquivos de comando em
computadores-cliente para uso durante um
backup” na página 127.
Quando você desmarcar esta opção, será
possível especificar uma pasta em um
compartilhamento de rede onde os
arquivos de comando serão armazenados
para a implementação.
Pasta de arquivos de comando

Permite especificar o local dos arquivos
de comando, caso você queira que eles
fiquem em um local diferente do padrão.
Você também pode especificar um local
com base em tarefas, bem como
especificar um local que possa ser
compartilhado por diversos computadores.
Se especificar um local da rede, você será
solicitado a informar as credenciais da
rede.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de
uma pasta de arquivo de comando em um
caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de uma pasta
de arquivo de comando em um caminho
da rede.

Confirmar senha

Permite digitar novamente a senha de uma
pasta de arquivo de comando em um
caminho da rede.
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Executar antes da criação de captura
de imagem

Permite executar um arquivo de comando
depois do início de um backup e antes da
criação de um ponto de recuperação. Você
pode executar um comando durante essa
fase para preparar-se para o processo de
criação do ponto de recuperação. Por
exemplo, você pode fechar alguns os
aplicativos abertos que usam a unidade.

Nota: Se você usar essa opção,
certifique-se de que o arquivo de comando
tenha um mecanismo de recuperação de
erro integrado. Se o computador tiver um
ou mais serviços que devem ser
interrompidos nessa fase (como
interromper um banco de dados
incompatível com VSS ou um aplicativo
que exija muitos recursos) e o arquivo de
comando não contiver nenhuma forma de
recuperação de erro, um ou mais dos
serviços interrompidos poderão não ser
reiniciados. Um erro no arquivo de
comando pode fazer com que o processo
de criação do ponto de recuperação seja
interrompido imediatamente. Nenhum outro
arquivo de comando pode ser executado.
Executar depois da criação de captura Permite executar um arquivo de comando
de imagem
depois da criação de uma captura de
imagem. A execução de um comando
durante esta fase é um ponto seguro para
permitir que os serviços voltem à atividade
normal na unidade e continuem a criação
do ponto de recuperação.
Como a captura de imagem leva apenas
alguns segundos para ser criada, o banco
de dados fica no estado de backup
momentaneamente. Um número mínimo
de arquivos de log é criado.
Executar depois da criação de pontos
de recuperação

Permite executar um arquivo de comando
depois da criação do arquivo do ponto de
recuperação. Você pode executar um
comando nesta etapa para agir no próprio
ponto de recuperação. Por exemplo, é
possível copiá-lo em um local off-line.
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Tempo limite (se aplica a cada etapa)

Permite especificar a quantidade de tempo
(em segundos) que um arquivo de
comando pode ser executado.

Consulte “Criação de pontos de recuperação a frio, a quente ou intermediários”
na página 246.

10 No painel exibido, próximo ao canto superior direito, verifique se a opção
Ativado está selecionada na lista para que a política de entrega de software
seja ativada.

11 Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você
deseja executar.

Ativar relatório detalhado de eventos
de status

Envia os eventos de status do plug-in ao
computador do Notification Server.

Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você
deseja aplicar a tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada
(padrão) se você desejar ativar o multicast
de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver
desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um
horário de início específico ou em um
horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos
agendamentos quantos precisar. Você
também pode ter vários agendamentos
ativos de uma vez.

12 Clique em Salvar alterações.
13 No painel do meio, clique em Aplicar na barra de ferramentas.
14 Selecione os destinos em que você deseja que a política seja aplicada e clique
em OK.
Você também pode clicar em Desfazer aplicar, na barra de ferramentas no
painel do meio, para remover a política dos destinos selecionados.
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Sobre a execução de arquivos de comando durante um backup
Você pode usar os arquivos de comando (programas .exe sem interface do usuário,
.cmd, .bat) e configurá-los para executar durante todas as fases de um backup. É
possível usar arquivos de comando para fazer a integração com todas as rotinas
de backup que você executar no computador-cliente ou com aplicativos que podem
usar uma unidade no computador-cliente.
Nota: Você não pode executar os arquivos de comando que incluem uma interface
gráfica do usuário, como notepad.exe. Executar tais arquivos de comando faz com
que a tarefa de backup falhe.
Você pode executar um arquivo de comando durante as seguintes fases na criação
de um ponto de recuperação:
■

Executar antes da criação de captura de imagem

■

Executar depois da criação de captura de imagem

■

Executar depois da criação de pontos de recuperação

Tabela 4-4

Opções das configurações dos arquivos de comando

Opção

Descrição

Use o pacote de arquivos de
comando para entregar arquivos
de comando para o computador
local

Indica se você pretende implementar o pacote de
arquivos de comando do Symantec System Recovery
que está armazenado no computador do Notification
Server.
Consulte “Para implementar o pacote de arquivos de
comando em computadores-cliente para uso durante
um backup” na página 127.
Quando você desmarcar esta opção, será possível
especificar uma pasta em um compartilhamento de
rede onde os arquivos de comando serão armazenados
para a implementação.

Pasta de arquivos de comando

Permite especificar o local dos arquivos de comando,
caso você queira que eles fiquem em um local diferente
do padrão. Você também pode especificar um local
com base em tarefas, bem como especificar um local
que possa ser compartilhado por diversos
computadores. Se especificar um local da rede, você
será solicitado a informar as credenciais da rede.
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Opção

Descrição

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta
de arquivo de comando em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de uma pasta de arquivo
de comando em um caminho da rede.

Confirmar senha

Permite digitar novamente a senha de uma pasta de
arquivo de comando em um caminho da rede.

Executar antes da criação de
captura de imagem

Permite executar um arquivo de comando depois do
início de um backup e antes da criação de um ponto
de recuperação. Você pode executar um comando
durante essa fase para preparar-se para o processo
de criação do ponto de recuperação. Por exemplo, você
pode fechar alguns os aplicativos abertos que usam a
unidade.

Nota: Se você usar essa opção, certifique-se de que
o arquivo de comando tenha um mecanismo de
recuperação de erro integrado. Se o computador tiver
um ou mais serviços que devem ser interrompidos
nessa fase (como interromper um banco de dados
incompatível com VSS ou um aplicativo que exija muitos
recursos) e o arquivo de comando não contiver
nenhuma forma de recuperação de erro, um ou mais
dos serviços interrompidos poderão não ser reiniciados.
Um erro no arquivo de comando pode fazer com que
o processo de criação do ponto de recuperação seja
interrompido imediatamente. Nenhum outro arquivo de
comando pode ser executado.
Executar depois da criação de
captura de imagem

Permite executar um arquivo de comando depois da
criação de uma captura de imagem. A execução de um
comando durante esta fase é um ponto seguro para
permitir que os serviços voltem à atividade normal na
unidade e continuem a criação do ponto de
recuperação.
Como a captura de imagem leva apenas alguns
segundos para ser criada, o banco de dados fica no
estado de backup momentaneamente. Um número
mínimo de arquivos de log é criado.
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Opção

Descrição

Executar depois da criação de
pontos de recuperação

Permite executar um arquivo de comando depois da
criação do arquivo do ponto de recuperação. Você pode
executar um comando nesta etapa para agir no próprio
ponto de recuperação. Por exemplo, é possível copiá-lo
em um local off-line.

Tempo limite (se aplica a cada
etapa)

Permite especificar a quantidade de tempo (em
segundos) que um arquivo de comando pode ser
executado.

Quando você usar os arquivos de comando (.exe, .cmd, .bat) durante um backup,
interrompa e reinicie os bancos de dados que não sejam compatíveis com VSS
(Windows 2000) que você quer fazer backup com o Symantec System Recovery.
Consulte “Sobre como fazer o backup de bancos de dados incompatíveis com
VSS” na página 245.
Todos os arquivos de comando que você especificar no painel Configurações do
arquivo de comando poderão ser implementados usando um de dois métodos
diferentes. Você pode optar por implementar arquivos de comando como uma
política de entrega de software em um destino do recurso. Ou, você pode especificar
um caminho UNC em uma pasta de um compartilhamento de rede onde os arquivos
de comando residem. Você precisa especificar o nome do usuário e a senha para
acessar o local da pasta com privilégios de criação, leitura e gravação.
Consulte “Para implementar o pacote de arquivos de comando em
computadores-cliente para uso durante um backup” na página 127.
Ao implementar a política de backup em computadores-cliente, todos os arquivos
de comando especificados também serão atribuídos ao backup. Assegure-se de
que você tenha os direitos necessários para executar cada arquivo de comando.
Para usar um arquivo de script do Visual Basic (.vbs) durante um backup, você
pode criar um arquivo de lote (.bat) que execute o script. Por exemplo, você pode
criar um arquivo de lote chamado stop.bat que contenha a seguinte sintaxe:
Cscript nome_do_arquivo_do_script.vbs

Certifique-se de que Cscript anteceda o nome de arquivo de script do Visual
Basic.
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Aviso: Os arquivos de comando que você instala e usa (como um .exe) não podem
depender de interação com o usuário ou ter uma interface do usuário visível
enquanto são executados durante um backup. Você deve testar todos os arquivos
de comando que pretende usar, fora do Symantec System Recovery, antes de
usá-los durante um backup.
O Symantec System Recovery executa qualquer script usando uma conta com
privilégios altos. Quando os arquivos de comando tiverem de ficar situados em um
lugar diferente do local padrão, a pasta Arquivos de comando especifica o local
destes arquivos.
Nota: A Symantec recomenda que somente os usuários com privilégios altos ou
um administrador tenham permissão para modificar um script alternativo e acessar
a pasta Arquivos de comando.
Quando o backup iniciar, o arquivo de comando será executado durante a fase
especificada. O backup será interrompido se ocorrer um erro enquanto um arquivo
de comando estiver em execução. O backup também será interrompido se o arquivo
de comando não terminar na hora especificada (independentemente da fase). Em
ambos os casos, o arquivo de comando será encerrado (caso necessário) e as
informações de erro serão registradas em log e exibidas.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.

Para implementar o pacote de arquivos de comando em
computadores-cliente para uso durante um backup
Ao selecionar a opção Use o pacote do arquivo de comando para entregar
arquivos de comando para a máquina local para criar uma política de backup
avançada que use arquivos de comando, você precisará implementar o pacote
Entrega do arquivo de comando do Symantec System Recovery nos
computadores-cliente.
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Tabela 4-5

Opções das configurações dos arquivos de comando

Opção

Descrição

Use o pacote de arquivos de Indica se você pretende implementar o pacote de arquivos
comando para entregar
de comando do Symantec System Recovery que está
arquivos de comando para o armazenado no computador do Notification Server.
computador local
Consulte “Para implementar o pacote de arquivos de
comando em computadores-cliente para uso durante um
backup” na página 127.
Quando você desmarcar esta opção, será possível
especificar uma pasta em um compartilhamento de rede
onde os arquivos de comando serão armazenados para a
implementação.
Pasta de arquivos de
comando

Permite especificar o local dos arquivos de comando, caso
você queira que eles fiquem em um local diferente do
padrão. Você também pode especificar um local com base
em tarefas, bem como especificar um local que possa ser
compartilhado por diversos computadores. Se especificar
um local da rede, você será solicitado a informar as
credenciais da rede.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta de
arquivo de comando em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de uma pasta de arquivo de
comando em um caminho da rede.

Confirmar senha

Permite digitar novamente a senha de uma pasta de arquivo
de comando em um caminho da rede.
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Opção

Descrição

Executar antes da criação de Permite executar um arquivo de comando depois do início
captura de imagem
de um backup e antes da criação de um ponto de
recuperação. Você pode executar um comando durante
essa fase para preparar-se para o processo de criação do
ponto de recuperação. Por exemplo, você pode fechar
alguns os aplicativos abertos que usam a unidade.

Nota: Se você usar essa opção, certifique-se de que o
arquivo de comando tenha um mecanismo de recuperação
de erro integrado. Se o computador tiver um ou mais
serviços que devem ser interrompidos nessa fase (como
interromper um banco de dados incompatível com VSS ou
um aplicativo que exija muitos recursos) e o arquivo de
comando não contiver nenhuma forma de recuperação de
erro, um ou mais dos serviços interrompidos poderão não
ser reiniciados. Um erro no arquivo de comando pode fazer
com que o processo de criação do ponto de recuperação
seja interrompido imediatamente. Nenhum outro arquivo
de comando pode ser executado.
Executar depois da criação
de captura de imagem

Permite executar um arquivo de comando depois da criação
de uma captura de imagem. A execução de um comando
durante esta fase é um ponto seguro para permitir que os
serviços voltem à atividade normal na unidade e continuem
a criação do ponto de recuperação.
Como a captura de imagem leva apenas alguns segundos
para ser criada, o banco de dados fica no estado de backup
momentaneamente. Um número mínimo de arquivos de
log é criado.

Executar depois da criação
de pontos de recuperação

Permite executar um arquivo de comando depois da criação
do arquivo do ponto de recuperação. Você pode executar
um comando nesta etapa para agir no próprio ponto de
recuperação. Por exemplo, é possível copiá-lo em um local
off-line.

Tempo limite (se aplica a
cada etapa)

Permite especificar a quantidade de tempo (em segundos)
que um arquivo de comando pode ser executado.

Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Consulte “Sobre a execução de arquivos de comando durante um backup”
na página 124.
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Para implementar o pacote de arquivos de comando em computadores-cliente para
uso durante um backup

1

Na guia Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution Pacotes
e políticas, na lista Instalar políticas no painel esquerdo, em Arquivos de
comando, clique em Instalar arquivos para todas as políticas de backup.

2

No painel direito, próximo ao canto superior direito, clique em Ativado na lista
para ativar a política de entrega de software.

3

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você
deseja executar.

Ativar relatório detalhado de eventos
de status

Envia os eventos de status do plug-in ao
computador do Notification Server.

Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você
deseja aplicar a tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada
(padrão) se você desejar ativar o multicast
de pacotes quando a opção Multicast do
Symantec Management Agent estiver
desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um
horário de início específico ou em um
horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos
agendamentos quantos precisar. Você
também pode ter vários agendamentos
ativos de uma vez.

4

Clique em Salvar alterações.

Criação de uma tarefa de backup independente
É possível criar uma política de backup independente (individual) agendada para
ser executada somente uma vez nos destinos de recurso atribuídos, na hora e na
data que você especificar. Você pode executar uma tarefa de backup independente
em computadores baseados em Windows e Linux que tenham o Symantec System
Recovery instalado.
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Você também pode criar uma tarefa de backup independente para criar um ponto
de recuperação independente e aplicar um agendamento à tarefa. Porém, a tarefa
de backup independente será executada tipicamente somente uma vez nos destinos
de recursos que você selecionou usando a Execução rápida.
A tarefa de backup independente está disponível apenas da área da guia Monitorar
tarefas. Você pode aplicar a tarefa a vários computadores de uma só vez. A tarefa
de backup independente, porém, não está disponível na guia Gerenciar tarefas.
As tarefas nessa guia podem apenas ser aplicadas a um computador de cada vez.
Nota: Os pontos de recuperação serão sobrescritos se você executar a tarefa de
backup independente novamente no mesmo local.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Consulte “Implementação de uma política de backup” na página 140.
Para executar uma tarefa de backup independente

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Backup independente.

3

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.

4

Especifique as opções de backup desejadas.
Todas as unidades
nos computadores
selecionados

Permite definir uma política de backup para dois ou mais
computadores. Você deve selecionar esta opção para proteger
todas as unidades (inclusive unidades ocultas ou não
montadas) que existirem nos computadores-cliente.

Por unidade

Permite selecionar as unidades que você deseja armazenar
em backup nos computadores-cliente selecionados.
Se você escolheu criar um conjunto de pontos de recuperação,
as unidades ocultas não serão exibidas na lista Por unidade.
Às vezes, uma letra de unidade selecionada não está
disponível para backup em um computador-cliente específico.
A unidade foi excluída ou o disco rígido inteiro foi removido do
computador-cliente desde que o Symantec System Recovery
foi instalado. Nesses casos, quando o ponto de recuperação
é criado, ele não inclui a unidade.
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Destino

Indica o local onde você deseja armazenar os pontos de
recuperação, relativo aos computadores gerenciados.

Criar subpasta para
cada computador

Permite criar novas subpastas no compartilhamento de rede
que serve como destino de backup.
As novas subpastas recebem os mesmos nomes de cada
computador-cliente salvo em backup. Por exemplo, suponha
que você tem dois computadores-cliente. Um se chama
“Laptop_da_Carla” e o outro “MeuLaptop”. As novas subpastas
serão chamadas \Laptop_da_Carla e \MeuLaptop.

Destino externo 1

Permite usar um destino de Cópia fora do local primário para
fazer cópias de seus pontos de recuperação para
armazenamento em um local remoto para maior proteção de
backup.
Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.

Destino externo 2

Permite usar um destino de Cópia fora do local secundário
para fazer cópias de seus pontos de recuperação para
armazenamento em um local remoto para maior proteção de
backup.
Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.

Ativar proteção por
senha

Define uma senha e ativa a criptografia AES no ponto de
recuperação quando é criada.
Essa caixa de seleção é marcada por padrão.

Senha

Permite especificar uma senha para o backup. As senhas
podem incluir caracteres padrão. As senhas não podem incluir
caracteres ou símbolos avançados. (Use caracteres com um
valor ASCII de 128 ou inferiores.)
Você deve digitar esta senha para restaurar um backup ou
exibir o conteúdo do ponto de recuperação.

Confirmar senha

Permite redigitar a senha para confirmação.
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Criptografia AES

Criptografa dados do ponto de recuperação para adicionar
outro nível de proteção a seus pontos de recuperação.

Nota: Se a caixa de seleção Usar senha for selecionada, você
deverá definir a criptografia AES.
Escolha entre os seguintes níveis de criptografia:
■

Padrão 128 bits (senha com 8 caracteres ou mais)

■

Média 192 bits (senha com 16 caracteres ou mais)

■

Alta 256 bits (senha com 32 caracteres ou mais)

Você pode ter políticas de backup mais antigas criadas usando
o Symantec System Recovery 2013 Management Solution ou
o Symantec System Recovery 2011 Management Solution,
onde a proteção por senha não foi ativada. Se você editar as
políticas mais antigas usando o Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, o campo Criptografia AES
exibirá Nenhum. Você precisa selecionar uma das opções na
lista para ativar a criptografia AES.
Embora capacidades mais elevadas exijam senhas mais
longas, o resultado é mais segurança para seus dados.
Criar novo destino

Permite definir e usar um novo caminho de destino para o
ponto de recuperação.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta de destino
localizada em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de destino localizado em um
caminho da rede.

Confirmar senha

Permite redigitar a senha para confirmação.

Adicionar destino

Adiciona o destino à lista Destino e às listas Destino externo
1 e Destino externo 2.
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5

Clique em Avançado e defina as opções desejadas nas várias guias.
Guia Geral: opções de compactação para uma tarefa de backup
independente
Nenhuma

Indica que não é usada compactação no ponto de recuperação.
Você pode optar por esta opção se o espaço de armazenamento
não for um problema. Se o ponto de recuperação for salvo em
uma unidade de rede ocupada, o uso de alta compactação
poderá ser mais rápido que nenhuma compactação porque
menos dados precisarão ser gravados pela rede.

Padrão
(recomendado)

Permite usar baixa compactação para uma taxa média de
compactação de dados de 40% em pontos de recuperação.
Esta é a configuração padrão.

Média

Permite usar média compactação para uma taxa média de
compactação de dados de 45% em pontos de recuperação.

Alta

Permite usar alta compactação para uma taxa média de
compactação de dados de 50% em pontos de recuperação.
Esta configuração é geralmente o método mais lento.
Quando um ponto de recuperação de alta compactação é criado,
o uso da CPU pode ser mais elevado do que o normal. Outros
processos no computador também podem ficar mais lentos.
Para compensar, você pode ajustar a velocidade de operação
do processo de backup. Os ajustes de velocidade podem
melhorar o desempenho de outros aplicativos com uso intenso
de recursos que sejam executados ao mesmo tempo.

Guia Geral: opções de avançadas de ponto recuperação para uma tarefa
de backup independente
Verificar ponto de
recuperação após a
criação

Verifica se um ponto de recuperação ou um conjunto de
pontos de recuperação é válido ou corrompido
imediatamente depois de sua criação.
Para conhecer as etapas necessárias para verificar a
integridade de um ponto de recuperação muito depois de
criado, consulte a documentação do produto Symantec
System Recovery.
Verificar um ponto de recuperação pode aproximadamente
duplicar o tempo necessário para criá-lo.
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Desativar cópia
SmartSector

Acelera o processo de cópia, gravando apenas os setores
do disco rígido com dados. Porém, em alguns casos, pode
ser desejável copiar todos os setores em seu layout original,
contenham dados ou não.
Se você quiser copiar setores utilizados e não utilizados
do disco rígido, selecione Desativar cópia SmartSector.
Selecionar essa opção aumenta o tempo do processo e
resulta geralmente em um tamanho maior do arquivo do
ponto de recuperação.

Ignorar setores
inválidos durante a
cópia

Cria um ponto de recuperação mesmo se houver setores
inválidos na unidade de disco rígido. Embora a maioria das
unidades não tenha setores inválidos, a possibilidade de
que aconteçam problemas aumenta durante a vida útil da
unidade de disco rígido.

Dividir em arquivos
menores para
simplificar o
arquivamento

Divide um ponto de recuperação em dois ou mais arquivos
menores. Esses recursos serão úteis se você criar ou
exportar um ponto de recuperação que queira copiar mais
tarde para uma mídia removível por segurança. O ponto
de recuperação é dividido em arquivos menores, mais
gerenciáveis. Você pode copiar os arquivos em mídia
removível em separado, tal como DVD ou CD.
Se o Symantec System Recovery criar um arquivo .sv2i
além dos arquivos .v2i, você precisará salvar o arquivo
.sv2i na mesma mídia que o primeiro arquivo .v2i.
Se você criar um ponto de recuperação de volumes com
milhares de arquivos em um computador com memória
insuficiente, dividir o ponto de recuperação em segmentos
menores poderá ajudar a acelerar o processo.
Se um ponto de recuperação for dividido em vários
arquivos, o nome dos arquivos subsequentes receberão o
acréscimo de _S01, _S02 e assim por diante. Por exemplo,
se o nome de arquivo padrão for Dev-RBrough_C_Drive.v2i,
o nome do segundo arquivo será
Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i, e assim por diante.
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Ativar o suporte ao
Usa seu software do mecanismo de pesquisa para indexar
mecanismo de pesquisa todos os nomes de arquivos contidos em cada ponto de
para Google Desktop
recuperação.
Indexando nomes de arquivos, você pode usar o
mecanismo de pesquisa de sua escolha para localizar os
arquivos que deseja recuperar. Uma ferramenta de
pesquisa, como o Google Desktop, já pode estar instalada
em seu computador para procurar os pontos de
recuperação.
Consulte Apêndice A: Para usar um mecanismo de
pesquisa para procurar pontos de recuperação, no Guia
do Usuário do Symantec System Recovery para obter
informações sobre o uso do Google Desktop para recuperar
arquivos.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
Incluir arquivos do
sistema e arquivos
temporários

Inclui suporte à indexação para o sistema operacional e os
arquivos temporários quando um ponto de recuperação é
criado no computador-cliente.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
Executar backup VSS
completo

Permite executar um backup completo no armazenamento
do VSS e enviar um pedido para que o VSS verifique seu
próprio log de transação. Esta opção é usada para
aplicativos do VSS, tais como Microsoft SQL.
O VSS determina que transações já foram confirmadas no
banco de dados e depois trunca essas transações. Entre
outras coisas, os logs de transação truncados ajudam a
manter o tamanho do arquivo gerenciável e limitam a
quantidade de espaço da unidade de disco rígido que o
arquivo usa.
Se você não selecionar essa opção, os backups ainda
ocorrerão no armazenamento do VSS. Porém, o VSS não
trunca automaticamente os logs de transação que seguem
um backup.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
Descrição

Permite digitar uma descrição que você deseja associar ao
ponto de recuperação.
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Opções de configurações de arquivo de comando para uma tarefa de
backup independente

137

Gerenciamento de backups
Criação de uma tarefa de backup independente

Use o pacote de arquivos
de comando para
entregar arquivos de
comando para o
computador local

Indica se você pretende implementar o pacote de arquivos
de comando do Symantec System Recovery que está
armazenado no computador do Notification Server.
Consulte “Para implementar o pacote de arquivos de
comando em computadores-cliente para uso durante um
backup” na página 127.
Quando você desmarcar esta opção, será possível
especificar uma pasta em um compartilhamento de rede
onde os arquivos de comando serão armazenados para
a implementação.

Pasta de arquivos de
comando

Permite especificar o local dos arquivos de comando,
caso você queira que eles fiquem em um local diferente
do padrão. Você também pode especificar um local com
base em tarefas, bem como especificar um local que
possa ser compartilhado por diversos computadores. Se
especificar um local da rede, você será solicitado a
informar as credenciais da rede.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta de
arquivo de comando em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de uma pasta de arquivo de
comando em um caminho da rede.

Confirmar senha

Permite digitar novamente a senha de uma pasta de
arquivo de comando em um caminho da rede.

Executar antes da criação Permite executar um arquivo de comando depois do início
de captura de imagem
de um backup e antes da criação de um ponto de
recuperação. Você pode executar um comando durante
essa fase para preparar-se para o processo de criação
do ponto de recuperação. Por exemplo, você pode fechar
alguns os aplicativos abertos que usam a unidade.

Nota: Se você usar essa opção, certifique-se de que o
arquivo de comando tenha um mecanismo de recuperação
de erro integrado. Se o computador tiver um ou mais
serviços que devem ser interrompidos nessa fase (como
interromper um banco de dados incompatível com VSS
ou um aplicativo que exija muitos recursos) e o arquivo
de comando não contiver nenhuma forma de recuperação
de erro, um ou mais dos serviços interrompidos poderão
não ser reiniciados. Um erro no arquivo de comando pode
fazer com que o processo de criação do ponto de
recuperação seja interrompido imediatamente. Nenhum
outro arquivo de comando pode ser executado.
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Executar depois da
criação de captura de
imagem

Permite executar um arquivo de comando depois da
criação de uma captura de imagem. A execução de um
comando durante esta fase é um ponto seguro para
permitir que os serviços voltem à atividade normal na
unidade e continuem a criação do ponto de recuperação.
Como a captura de imagem leva apenas alguns segundos
para ser criada, o banco de dados fica no estado de
backup momentaneamente. Um número mínimo de
arquivos de log é criado.

Executar depois da
criação de pontos de
recuperação

Permite executar um arquivo de comando depois da
criação do arquivo do ponto de recuperação. Você pode
executar um comando nesta etapa para agir no próprio
ponto de recuperação. Por exemplo, é possível copiá-lo
em um local off-line.

Tempo limite (se aplica a
cada etapa)

Permite especificar a quantidade de tempo (em segundos)
que um arquivo de comando pode ser executado.

Opções da guia Nome do arquivo de imagem para uma tarefa de backup
independente
Nome de arquivo de imagem

Permite digitar um nome para o arquivo
de imagem ou você pode deixar o nome
padrão.

6

Clique em OK para retornar à página Criar nova tarefa.

7

Clique em OK.
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8

No campo Status da tarefa de sua tarefa de backup selecionada, execute um
destes procedimentos:
Para executar a tarefa
imediatamente em um
computador

Clique em Execução rápida.

Para executar a tarefa
imediatamente em vários
computadores

Clique em Novo agendamento e, em seguida,
execute um destes procedimentos:

Selecione o computador no qual deseja executar a
tarefa e clique em Executar.

Clique em Agora e selecione os computadores para
os quais você quer aplicar a tarefa.
Clique em Agendar na parte inferior da página.

Para executar a tarefa em vários Clique em Novo agendamento.
computadores usando um
Clique em Agendamento. Especifique a data e hora
agendamento
para executar a tarefa e selecione os computadores
para os quais você quer aplicar a tarefa.
Clique em Agendar na parte inferior da página.

9

Clique duas vezes na descrição na tabela Status da tarefa para analisar um
resumo detalhado do progresso da tarefa.

Implementação de uma política de backup
Você pode implementar políticas de backup nos destinos de recurso que tenham
o Symantec System Recovery instalado.
Consulte “Implementação de uma política de backup” na página 140.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Consulte “Implementação de uma política de backup atual o mais rápido possível”
na página 141.
Quando você implementar backups nos destinos de recursos, todos os
computadores em um determinado destino terão o mesmo agendamento de backup.
Nota: Certifique-se de que nenhum backup que você implementou coincida em
horário com outros; caso contrário, ocorrerá um erro. Além disso, suponha que
você tenha duas políticas de backup. Cada política tem as opções de conjunto de
pontos de recuperação apontadas para as mesmas unidades. Quando a política
for atribuída ao computador-cliente, as políticas falharão sem erros gerados.
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Para implementar uma política de backup

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, na lista Políticas de backup, no painel esquerdo, clique
em Políticas de backup.

2

No painel do meio, clique em um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Editar.

4

No painel exibido perto do canto superior direito, clique em Ativar na lista para
ativar a política de entrega de software.

5

Defina as opções de implementação.
Nome do programa

Identifica o nome do programa que você deseja
executar.

Ativar relatório detalhado
de eventos de status

Envia os eventos de status do plug-in ao computador
do Notification Server.

Aplicado a

Identifica o destino do recurso ao qual você deseja
aplicar a tarefa de software.

Multicast de pacotes

Essa opção poderá ser desmarcada (padrão) se você
desejar ativar o multicast de pacotes quando a opção
Multicast do Symantec Management Agent estiver
desativada.

Agendamento

Executa as tarefas de software em um horário de início
específico ou em um horário inicial, final e de duração
específicos.
Você pode especificar tantos agendamentos quantos
precisar. Você também pode ter vários agendamentos
ativos de uma vez.

6

Clique em Salvar alterações.

Implementação de uma política de backup atual o
mais rápido possível
Depois de criar uma ou mais políticas de backup, você poderá usar o Symantec
Management Console para criar uma tarefa do cliente. Um backup manual será
iniciado imediatamente se não houver nenhuma outra tarefa ou política na fila.
Em Tarefa de cliente, você pode usar a opção Execução rápida para criar os
seguintes itens sob demanda:
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■

Um ponto de recuperação independente.

■

Um conjunto de pontos de recuperação.

■

Um ponto de recuperação incremental das mudanças mais recentes da unidade.

Consulte “Implementação de uma política de backup” na página 140.
Para implementar uma política de backup atual o mais rápido possível

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Executar política de backup.

3

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.

4

Selecione uma política de backup na lista e clique em OK.

5

No campo Status da tarefa de sua tarefa de backup selecionada, execute um
destes procedimentos:
Para executar a tarefa imediatamente em Clique em Execução rápida.
um computador
Selecione o computador no qual deseja
executar a tarefa e clique em Executar.
Para executar a tarefa imediatamente em Clique em Novo agendamento e, em
vários computadores
seguida, execute um destes
procedimentos:
Clique em Agora e selecione os
computadores para os quais você quer
aplicar a tarefa.
Clique em Agendar na parte inferior da
página.
Para executar a tarefa em vários
computadores usando um agendamento

Clique em Novo agendamento.
Clique em Agendamento. Especifique a
data e hora para executar a tarefa e
selecione os computadores para os quais
você quer aplicar a tarefa.
Clique em Agendar na parte inferior da
página.

6

Clique duas vezes na descrição na tabela Status da tarefa para analisar um
resumo detalhado do progresso da tarefa.
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Para exibir o status dos computadores em uma
política de backup
Você pode selecionar uma política de backup existente para exibir o andamento
de todos os backups que estão sendo executados atualmente ou o status de backup
de todos os computadores nos destinos de recursos que foram atribuídos a essa
política. Por exemplo, se uma ou mais unidades em um computador não forem
incluídas em uma política de backup, o ícone de status será alterado para refletir
o nível de proteção de backup
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Para exibir o status dos computadores em uma política de backup

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

2

No painel do meio, selecione um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Editar.

4

Expanda a área Status de backup na parte inferior da página.

Edição de uma política de backup
Você pode editar algumas propriedades e opções de uma política de backup,
exceto as unidades selecionadas que são armazenadas em backup e o tipo de
backup. A política de backup resultante é atualizada em todos os computadores
que estiverem no destino do recurso atribuído.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.
Consulte “Para exibir o status dos computadores em uma política de backup”
na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.
Para editar uma política de backup

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

2

No painel do meio, selecione um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Editar.
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4

No painel exibido, use as opções disponíveis e as propriedades de backup
para fazer todas as mudanças que você quiser na política.
Opções da guia Agendamento da política de backup para um conjunto
de pontos de recuperação
Agendamento

Permite selecionar os dias e um horário
de início para quando o backup deve ser
executado.

Hora de início (formato 24 horas)

Permite personalizar a hora de início do
backup.

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Permite personalizar os dias da semana
para execução do backup. O padrão é a
execução do backup de segunda-feira à
sexta-feira.

Executar mais de uma vez por dia

Permite executar o backup mais de uma
vez por dia para proteger os dados que
são editados ou alterados frequentemente.

Tempo entre os backups

Permite especificar o tempo máximo que
deve transcorrer entre backups.

Número de vezes

Permite especificar o número de vezes por
dia que o backup deve ser executado.
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Otimizar automaticamente

Permite a você selecionar com que
frequência a otimização deve ocorrer para
que o destino de backup gerencie o
espaço em disco usado.
Você pode optar pelas seguintes opções:
■

■

■

Nunca
Indica que nenhuma exclusão de
pontos de recuperação incrementais
será executada.
A cada quatro horas
Indica que uma exclusão de pontos de
recuperação incrementais com mais
de quatro horas (ou mais antigos) será
executada a cada quatro horas. Além
disso, depois que o primeiro
incremental do dia for tomado, todos
os arquivos incrementais de dois dias
antes serão consolidados em um único
arquivo.
A cada doze horas
Indica que uma exclusão de pontos de
recuperação incrementais com mais
de 12 horas (ou mais antigos) será
executada a cada 12 horas. Além
disso, depois que o primeiro
incremental do dia for tomado, todos
os arquivos incrementais de dois dias
antes serão consolidados em um único
arquivo.
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Distribuir a estratégia aleatoriamente
em (minutos)

Indica que a política é distribuída
aleatoriamente durante um número
especificado de minutos (0 a 1440) em
todos os computadores atribuídos à
política. Esta opção será aplicável se você
salvar pontos de recuperação em um
destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira
distribuir uma política de backup em 60
minutos a 120 computadores. Cada um
dos 120 computadores escolheria
aleatoriamente um horário dentro dos 60
minutos, antes ou depois do horário de
início agendado, para iniciar o backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade
de executar a política na mesma hora de
início em todos os computadores, o que
pode causar uma negação da condição do
serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.
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Iniciar um novo conjunto de pontos de Permite selecionar com que frequência um
recuperação
novo conjunto de pontos de recuperação
deve ser iniciado.
As opções para iniciar novos conjuntos de
pontos de recuperação (básicos) incluem:
■

■

■

■

■

Personalizado

Semanalmente
Cria um novo conjunto de pontos de
recuperação no primeiro backup
agendado ou manual da semana.
Mensalmente
Cria um novo conjunto de pontos de
recuperação no primeiro backup
agendado ou manual do mês.
Trimestralmente
Cria um novo conjunto de pontos de
recuperação no primeiro backup
agendado ou manual a cada três
meses a partir da data em que você
selecionou essa opção.
Anualmente
Cria um novo conjunto de pontos de
recuperação é no primeiro backup
agendado ou manual do ano, uma vez
por ano, na data em que você
selecionou nessa opção.
Personalizado
Permite que você defina opções
semanais ou mensais específicas para
iniciar um novo conjunto de pontos de
recuperação.

Permite personalizar o horário de início e
os dias da semana ou do mês para a
execução do backup.

Nota: Se optar por arquivar pontos de
recuperação, considere a criação mais
frequente de conjuntos de pontos de
recuperação para manter menor o
tamanho de seus conjuntos de pontos de
recuperação.

Opções da guia Acionadores da política de backup para um conjunto de
pontos de recuperação
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Qualquer aplicativo for instalado

Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado no momento em que
os usuários começam a instalar um
aplicativo de software no computador.

Os aplicativos especificados forem
iniciados

Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado no momento em que
os usuários executam um aplicativo de
software específico no computador.

Um usuário que fizer logon no
computador

Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado quando os usuários
fizerem logon no Windows em seu
computador.

Um usuário fizer logoff do computador) Indica que um ponto de recuperação
incremental é criado no momento em que
os usuários fazem logoff do Windows no
computador (mas não desligam o
Windows).
Os dados adicionados à unidade
excedem

Indica que um ponto de recuperação
incremental será criado quando os dados
adicionados a uma unidade excederem
uma quantidade (em megabytes) que você
especificou.

Opções da guia ThreatCon da política de backup para um conjunto de
pontos de recuperação
Não monitorar Desativar

Permite desativar a monitoração dos níveis do ThreatCon para
a política de backup selecionada.

Nota: O nível 1 do Symantec ThreatCon indica que não há
nenhuma ameaça à segurança perceptível. Como o nível 1 não
sugere nenhuma ameaça, não é uma opção.
Nível 2

Ameaças à segurança podem ocorrer, embora nenhuma
ocorrência de ameaças específicas tenha sido identificada.

Nível 3

Uma ameaça isolada à segurança está em andamento.

Nível 4

Ameaças extremas à segurança global estão em andamento.

Opções de Agendamento da política de backup para um ponto de
recuperação independente
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Cria um ponto de
recuperação
automaticamente

Permite especificar um agendamento de backup semanal
ou mensal.
As opções de agendamento incluem:
■

■

■

Semanalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente,
em cada dia da semana que você selecionou e na
hora especificada. Quando você cria pontos de
recuperação independentes uma ou mais vezes por
semana, podem ser necessárias grandes quantidades
de espaço de armazenamento.
Mensalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente,
em cada dia do mês que você selecionou e na hora
especificada.
Sem agendamento
Salva todas as configurações da política de backup,
exceto um agendamento. Depois, você poderá
implementar a política de backup quando for
conveniente atribuindo um agendamento à política.

Você também pode criar um ponto de recuperação único
e independente de uma só vez, sem agendamento.
Consulte “Criação de uma tarefa de backup independente”
na página 130.
Hora de início (formato
24 horas)

Permite personalizar a hora de início do backup.

Dias da semana

Permite personalizar os dias da semana para execução
da política de backup.

Dias do mês

Permite personalizar os dias do mês para execução da
política de backup.
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Distribuir a estratégia
aleatoriamente em
(minutos)

Indica que a política é distribuída aleatoriamente durante
um número especificado de minutos (0 a 1440) em todos
os computadores atribuídos à política. Esta opção será
aplicável se você salvar pontos de recuperação em um
destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira distribuir uma
política de backup em 60 minutos a 120 computadores.
Cada um dos 120 computadores escolheria aleatoriamente
um horário dentro dos 60 minutos, antes ou depois do
horário de início agendado, para iniciar o backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade de executar a
política na mesma hora de início em todos os
computadores, o que pode causar uma negação da
condição do serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.

Opções de Destino de backup
Digite uma pasta relativa
aos computadores
gerenciados ou procure
um destino na rede

Indica o local onde você deseja armazenar os pontos de
recuperação, relativo aos computadores gerenciados.

Procurar

Permite buscar um destino que você quer usar, relativo
aos computadores gerenciados. Você deverá ter
privilégios de criação, leitura e gravação no local
especificado.
Caso não exista espaço suficiente no destino em que o
ponto de recuperação está armazenado, a política falhará
e um erro será relatado na guia Início do Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta de
destino localizada em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de destino localizado em um
caminho da rede.

Confirmar senha

Permite redigitar a senha para confirmação.

Opções avançadas de ponto de recuperação
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Política de backup ativo

Ativa a política de backup no computador-cliente
gerenciado. Se você desmarcar essa opção, a política
de backup será enviada ainda ao computador-cliente
gerenciado, mas não será ativada.

Limitar o número de
conjuntos de pontos de
recuperação (bases)
salvos para este backup
(somente conjuntos de
pontos de recuperação)

Especifica o número máximo de pontos de recuperação
ou de conjuntos de pontos de recuperação que são
salvos para cada unidade.

ou

Quando este limite for atingido, cada ponto de
recuperação ou conjunto sucessivo primeiramente será
criado e armazenado. O ponto de recuperação ou o
conjunto mais antigo previamente criado será então
excluído (incluindo todos os incrementais associados,
se aplicável) do mesmo local de armazenamento.

Limitar o número de
pontos de recuperação
salvos para este backup
Certifique-se de ter espaço suficiente no disco rígido
(somente pontos de
para acomodar o número de pontos de recuperação ou
recuperação independentes) de conjuntos especificados, mais um ponto de
recuperação ou conjunto extra.

Se você ficar sem espaço no disco rígido antes que o
número seja atingido, o processo do ponto de
recuperação recorrente não poderá ser concluído com
êxito, e um ponto de recuperação ou um conjunto atual
não será criado.
Verificar ponto de
recuperação após a
criação

Verifica se um ponto de recuperação ou um conjunto de
pontos de recuperação é válido ou corrompido
imediatamente depois de sua criação.
Para conhecer as etapas necessárias para verificar a
integridade de um ponto de recuperação muito depois
de criado, consulte a documentação do produto
Symantec System Recovery.
Verificar um ponto de recuperação pode
aproximadamente duplicar o tempo necessário para
criá-lo.

Desativar cópia
SmartSector

Acelera o processo de cópia, gravando apenas os
setores do disco rígido com dados. Porém, em alguns
casos, pode ser desejável copiar todos os setores em
seu layout original, contenham dados ou não.
Se você quiser copiar setores utilizados e não utilizados
do disco rígido, selecione Desativar cópia SmartSector.
Selecionar essa opção aumenta o tempo do processo
e resulta geralmente em um tamanho maior do arquivo
do ponto de recuperação.
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Ignorar setores inválidos
durante a cópia

Cria um ponto de recuperação mesmo se houver setores
inválidos na unidade de disco rígido. Embora a maioria
das unidades não tenha setores inválidos, a possibilidade
de que aconteçam problemas aumenta durante a vida
útil da unidade de disco rígido.

Executar backup VSS
completo

Permite executar um backup completo no
armazenamento do VSS e enviar um pedido para que
o VSS verifique seu próprio log de transação. Esta opção
é usada para aplicativos do VSS, tais como Microsoft
SQL.
O VSS determina que transações já foram confirmadas
no banco de dados e depois trunca essas transações.
Entre outras coisas, os logs de transação truncados
ajudam a manter o tamanho do arquivo gerenciável e
limitam a quantidade de espaço da unidade de disco
rígido que o arquivo usa.
Se você não selecionar essa opção, os backups ainda
ocorrerão no armazenamento do VSS. Porém, o VSS
não trunca automaticamente os logs de transação que
seguem um backup.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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Dividir em arquivos
menores para simplificar
o arquivamento

Divide um ponto de recuperação em dois ou mais
arquivos menores. Esses recursos serão úteis se você
criar ou exportar um ponto de recuperação que queira
copiar mais tarde para uma mídia removível por
segurança. O ponto de recuperação é dividido em
arquivos menores, mais gerenciáveis. Você pode copiar
os arquivos em mídia removível em separado, tal como
DVD ou CD.
Se o Symantec System Recovery criar um arquivo .sv2i
além dos arquivos .v2i, você precisará salvar o arquivo
.sv2i na mesma mídia que o primeiro arquivo .v2i.
Se você criar um ponto de recuperação de volumes com
milhares de arquivos em um computador com memória
insuficiente, dividir o ponto de recuperação em
segmentos menores poderá ajudar a acelerar o
processo.
Se um ponto de recuperação for dividido em vários
arquivos, o nome dos arquivos subsequentes receberão
o acréscimo de _S01, _S02 e assim por diante. Por
exemplo, se o nome de arquivo padrão for
Dev-RBrough_C_Drive.v2i, o nome do segundo arquivo
será Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i, e assim por diante.

Ativar o suporte ao
mecanismo de pesquisa
para Google Desktop

Usa seu software do mecanismo de pesquisa para
indexar todos os nomes de arquivos contidos em cada
ponto de recuperação.
Indexando nomes de arquivos, você pode usar o
mecanismo de pesquisa de sua escolha para localizar
os arquivos que deseja recuperar. Uma ferramenta de
pesquisa, como o Google Desktop, já pode estar
instalada em seu computador para procurar os pontos
de recuperação.
Consulte Apêndice A: Para usar um mecanismo de
pesquisa para procurar pontos de recuperação, no Guia
do Usuário do Symantec System Recovery para obter
informações sobre o uso do Google Desktop para
recuperar arquivos.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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Incluir arquivos do sistema Inclui suporte à indexação para o sistema operacional
e arquivos temporários
e os arquivos temporários quando um ponto de
recuperação é criado no computador-cliente.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.

Opções de configurações do arquivo de comando
Use o pacote de arquivos
de comando para entregar
arquivos de comando para
o computador local

Indica se você pretende implementar o pacote de
arquivos de comando do Symantec System Recovery
que está armazenado no computador do Notification
Server.
Consulte “Para implementar o pacote de arquivos de
comando em computadores-cliente para uso durante
um backup” na página 127.
Quando você desmarcar esta opção, será possível
especificar uma pasta em um compartilhamento de rede
onde os arquivos de comando serão armazenados para
a implementação.

Pasta de arquivos de
comando

Permite especificar o local dos arquivos de comando,
caso você queira que eles fiquem em um local diferente
do padrão. Você também pode especificar um local com
base em tarefas, bem como especificar um local que
possa ser compartilhado por diversos computadores.
Se especificar um local da rede, você será solicitado a
informar as credenciais da rede.

Nome de usuário

Permite especificar o nome de usuário de uma pasta
de arquivo de comando em um caminho da rede.

Senha

Permite especificar a senha de uma pasta de arquivo
de comando em um caminho da rede.

Confirmar senha

Permite digitar novamente a senha de uma pasta de
arquivo de comando em um caminho da rede.
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Executar antes da criação Permite executar um arquivo de comando depois do
de captura de imagem
início de um backup e antes da criação de um ponto de
recuperação. Você pode executar um comando durante
essa fase para preparar-se para o processo de criação
do ponto de recuperação. Por exemplo, você pode
fechar alguns os aplicativos abertos que usam a
unidade.

Nota: Se você usar essa opção, certifique-se de que o
arquivo de comando tenha um mecanismo de
recuperação de erro integrado. Se o computador tiver
um ou mais serviços que devem ser interrompidos nessa
fase (como interromper um banco de dados incompatível
com VSS ou um aplicativo que exija muitos recursos) e
o arquivo de comando não contiver nenhuma forma de
recuperação de erro, um ou mais dos serviços
interrompidos poderão não ser reiniciados. Um erro no
arquivo de comando pode fazer com que o processo de
criação do ponto de recuperação seja interrompido
imediatamente. Nenhum outro arquivo de comando pode
ser executado.
Executar depois da criação Permite executar um arquivo de comando depois da
de captura de imagem
criação de uma captura de imagem. A execução de um
comando durante esta fase é um ponto seguro para
permitir que os serviços voltem à atividade normal na
unidade e continuem a criação do ponto de recuperação.
Como a captura de imagem leva apenas alguns
segundos para ser criada, o banco de dados fica no
estado de backup momentaneamente. Um número
mínimo de arquivos de log é criado.
Executar depois da criação Permite executar um arquivo de comando depois da
de pontos de recuperação criação do arquivo do ponto de recuperação. Você pode
executar um comando nesta etapa para agir no próprio
ponto de recuperação. Por exemplo, é possível copiá-lo
em um local off-line.
Tempo limite (se aplica a
cada etapa)

5

Permite especificar a quantidade de tempo (em
segundos) que um arquivo de comando pode ser
executado.

Clique em Salvar alterações.
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Edição do agendamento de uma política de backup
Dependendo do tipo de ponto de recuperação que você criar, poderá editar as
configurações de agendamento de um backup.
Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
O agendamento resultante é atualizado no destino do recurso atribuído à política
de backup.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Para editar o agendamento de uma política de backup

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

2

No painel do meio, selecione um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Editar.

4

No campo Detalhes do agendamento, clique no hyperlink associado.

5

Defina as opções e as propriedades do agendamento da política de backup
que você deseja e clique em Aplicar.
Opções da guia Agendamento da política de backup para um conjunto
de pontos de recuperação
Agendamento

Permite selecionar os dias e um horário de início para
quando o backup deve ser executado.

Hora de início (formato 24
horas)

Permite personalizar a hora de início do backup.

Dom Seg Ter Qua Qui Sex
Sáb

Permite personalizar os dias da semana para
execução do backup. O padrão é a execução do
backup de segunda-feira à sexta-feira.

Executar mais de uma vez por Permite executar o backup mais de uma vez por dia
dia
para proteger os dados que são editados ou alterados
frequentemente.
Tempo entre os backups

Permite especificar o tempo máximo que deve
transcorrer entre backups.

Número de vezes

Permite especificar o número de vezes por dia que
o backup deve ser executado.
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Otimizar automaticamente

Permite a você selecionar com que frequência a
otimização deve ocorrer para que o destino de backup
gerencie o espaço em disco usado.
Você pode optar pelas seguintes opções:
■

■

■

Nunca
Indica que nenhuma exclusão de pontos de
recuperação incrementais será executada.
A cada quatro horas
Indica que uma exclusão de pontos de
recuperação incrementais com mais de quatro
horas (ou mais antigos) será executada a cada
quatro horas. Além disso, depois que o primeiro
incremental do dia for tomado, todos os arquivos
incrementais de dois dias antes serão
consolidados em um único arquivo.
A cada doze horas
Indica que uma exclusão de pontos de
recuperação incrementais com mais de 12 horas
(ou mais antigos) será executada a cada 12 horas.
Além disso, depois que o primeiro incremental do
dia for tomado, todos os arquivos incrementais de
dois dias antes serão consolidados em um único
arquivo.

Distribuir a estratégia
Indica que a política é distribuída aleatoriamente
aleatoriamente em (minutos) durante um número especificado de minutos (0 a
1440) em todos os computadores atribuídos à política.
Esta opção será aplicável se você salvar pontos de
recuperação em um destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira distribuir uma
política de backup em 60 minutos a 120
computadores. Cada um dos 120 computadores
escolheria aleatoriamente um horário dentro dos 60
minutos, antes ou depois do horário de início
agendado, para iniciar o backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade de executar
a política na mesma hora de início em todos os
computadores, o que pode causar uma negação da
condição do serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.

157

Gerenciamento de backups
Edição do agendamento de uma política de backup

Iniciar um novo conjunto de
pontos de recuperação

Permite selecionar com que frequência um novo
conjunto de pontos de recuperação deve ser iniciado.
As opções para iniciar novos conjuntos de pontos de
recuperação (básicos) incluem:
■

■

■

■

■

Personalizado

Semanalmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação
no primeiro backup agendado ou manual da
semana.
Mensalmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação
no primeiro backup agendado ou manual do mês.
Trimestralmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação
no primeiro backup agendado ou manual a cada
três meses a partir da data em que você
selecionou essa opção.
Anualmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação
é no primeiro backup agendado ou manual do
ano, uma vez por ano, na data em que você
selecionou nessa opção.
Personalizado
Permite que você defina opções semanais ou
mensais específicas para iniciar um novo conjunto
de pontos de recuperação.

Permite personalizar o horário de início e os dias da
semana ou do mês para a execução do backup.

Nota: Se optar por arquivar pontos de recuperação,
considere a criação mais frequente de conjuntos de
pontos de recuperação para manter menor o tamanho
de seus conjuntos de pontos de recuperação.

Opções da guia Acionadores da política de backup para um conjunto de
pontos de recuperação
Qualquer aplicativo for
instalado

Indica que um ponto de recuperação incremental é
criado no momento em que os usuários começam
a instalar um aplicativo de software no computador.

Os aplicativos especificados
forem iniciados

Indica que um ponto de recuperação incremental é
criado no momento em que os usuários executam
um aplicativo de software específico no computador.

158

Gerenciamento de backups
Edição do agendamento de uma política de backup

Um usuário que fizer logon no Indica que um ponto de recuperação incremental é
computador
criado quando os usuários fizerem logon no
Windows em seu computador.
Um usuário fizer logoff do
computador)

Indica que um ponto de recuperação incremental é
criado no momento em que os usuários fazem logoff
do Windows no computador (mas não desligam o
Windows).

Os dados adicionados à
unidade excedem

Indica que um ponto de recuperação incremental
será criado quando os dados adicionados a uma
unidade excederem uma quantidade (em
megabytes) que você especificou.

Opções da guia ThreatCon da política de backup para um conjunto de
pontos de recuperação
Não monitorar Desativar

Permite desativar a monitoração dos níveis do ThreatCon
para a política de backup selecionada.

Nota: O nível 1 do Symantec ThreatCon indica que não há
nenhuma ameaça à segurança perceptível. Como o nível 1
não sugere nenhuma ameaça, não é uma opção.
Nível 2

Ameaças à segurança podem ocorrer, embora nenhuma
ocorrência de ameaças específicas tenha sido identificada.

Nível 3

Uma ameaça isolada à segurança está em andamento.

Nível 4

Ameaças extremas à segurança global estão em andamento.

Opções de Agendamento da política de backup para um ponto de
recuperação independente
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Cria um ponto de
recuperação
automaticamente

Permite especificar um agendamento de backup semanal
ou mensal.
As opções de agendamento incluem:
■

■

■

Semanalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente,
em cada dia da semana que você selecionou e na
hora especificada. Quando você cria pontos de
recuperação independentes uma ou mais vezes por
semana, podem ser necessárias grandes quantidades
de espaço de armazenamento.
Mensalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente,
em cada dia do mês que você selecionou e na hora
especificada.
Sem agendamento
Salva todas as configurações da política de backup,
exceto um agendamento. Depois, você poderá
implementar a política de backup quando for
conveniente atribuindo um agendamento à política.

Você também pode criar um ponto de recuperação único
e independente de uma só vez, sem agendamento.
Consulte “Criação de uma tarefa de backup independente”
na página 130.
Hora de início (formato 24 Permite personalizar o horário de início do backup.
horas)
Dias da semana

Permite personalizar os dias da semana para execução
da política de backup.

Dias do mês

Permite personalizar os dias do mês para execução da
política de backup.
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Distribuir a estratégia
aleatoriamente em
(minutos)

Indica que a política é distribuída aleatoriamente durante
um número especificado de minutos (0 a 1440) em todos
os computadores atribuídos à política. Esta opção será
aplicável se você salvar pontos de recuperação em um
destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira distribuir uma
política de backup em 60 minutos a 120 computadores.
Cada um dos 120 computadores escolheria
aleatoriamente um horário dentro dos 60 minutos, antes
ou depois do horário de início agendado, para iniciar o
backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade de executar a
política na mesma hora de início em todos os
computadores, o que pode causar uma negação da
condição do serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.

6

Clique em Salvar alterações.

Como renomear uma política de backup
Você pode mudar o nome de qualquer política de backup que tenha criado.
Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.
Para renomear uma política de backup

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

2

No painel do meio, selecione um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas da tabela, clique em Renomear.

4

Digite um novo nome de política de backup.

5

Clique em OK.

Desativação de uma política de backup
Você pode desativar uma política de backup usando um de dois métodos. Você
pode remover a política de backup completamente de cada computador-cliente no
destino do recurso, Ou você pode desativar a política de backup nos
computadores-cliente para que os pontos de recuperação não sejam criados.
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Nesses casos, será possível reativar o backup mais tarde quando você desejar
que a criação do ponto de recuperação continue.
Para desativar uma política de backup nos destinos de recursos

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

2

No painel do meio, selecione um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas, no painel do meio, clique em Editar.

4

Clique em Opções avançadas, desmarque Política de backup ativo e clique
em Aplicar.
Isto desativa a política de backup nos computadores-cliente. A política, porém,
permanecerá nos computadores-cliente.

5

Clique em Salvar alterações.

Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.
Consulte “Desativação de um agendamento de backup” na página 162.
Consulte “Exclusão de uma política de backup” na página 163.

Desativação de um agendamento de backup
Você pode desativar temporariamente o agendamento de um backup para que a
criação dos pontos de recuperação seja reduzida nos destinos de recursos
atribuídos ao backup. Por exemplo, todos os acionadores de eventos associados
ao backup podem ainda criar de pontos de recuperação apesar do agendamento
estar desativado.
Para desativar um agendamento de backup

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

2

No painel do meio, selecione um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas, no painel do meio, clique em Editar.

4

No campo Detalhes do agendamento, clique no hiperlink associado.

5

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Se o tipo de backup for um conjunto de pontos de recuperação, no painel
Agendamento da política de backup, desmarque Agendamento e clique
em Aplicar.
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■

6

Se o tipo de backup for um conjunto de pontos de recuperação
independente, selecione Sem agendamento na lista suspensa e clique
em Aplicar.

Clique em Salvar alterações.

Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.
Consulte “Desativação de uma política de backup” na página 161.
Consulte “Exclusão de uma política de backup” na página 163.

Exclusão de uma política de backup
Excluir uma política de backup causará sua remoção do console e de todos os
computadores-cliente aos quais foi atribuída. Todos os pontos de recuperação que
a política de backup criar serão deixados intactos.
Para excluir uma política de backup

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, clique em Políticas de backup.

2

No painel do meio, selecione um nome de política de backup.

3

Na barra de ferramentas, no painel do meio, clique em Excluir.

4

Clique em OK.

Consulte “Edição de uma política de backup” na página 143.
Consulte “Edição do agendamento de uma política de backup” na página 156.
Consulte “Desativação de um agendamento de backup” na página 162.
Consulte “Desativação de uma política de backup” na página 161.

Para exibir detalhes do Symantec System Recovery
para um computador-cliente
Você pode exibir as propriedades e os detalhes do Symantec System Recovery
sobre um computador selecionado que você gerencia.
Você pode exibir os seguintes detalhes:
■

Status de backup, status do volume e histórico do computador.

■

Um log de eventos que identifica erros, informações e avisos.

■

O tipo de backup que é criado e o destino de backup.
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■

Status da licença do Symantec System Recovery.

A seguinte tabela descreve os detalhes que podem ser exibidos na guia.
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Tabela 4-6
Guia
Status

Detalhes do Symantec System Recovery
Descrição
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Guia

Descrição
Os tipos de status do computador incluem o seguinte:
■

■

■

■

■

■

Vulnerável
Um computador que não tenha nenhum ponto de recuperação
disponível para as unidades relatadas.
Um computador vulnerável pode ser recuperado se os
volumes estiverem configurados para o backup. Por exemplo,
suponhamos que você tenha os volumes C:\, D:\ e E:\ em um
computador-cliente, mas somente um backup de C:\ exista.
Enquanto o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution mostra o computador-cliente vulnerável,
você ainda pode recuperar o volume C:\.
Atenção necessária
Um computador com uma política de backup atribuída, mas
que não tenha sido executado por muito tempo. Ou a política
perdeu o último backup agendado (o que significa que,
provavelmente, os pontos de recuperação existentes sejam
antigos). Uma unidade do computador que precise de atenção
pode ser recuperada. Porém, se os pontos de recuperação
forem mais antigos, eles não terão as versões mais recentes
de arquivos ou pastas.
Salvo em backup
Um computador que fez um ponto de recuperação de todas
as unidades (definidas para relatar o status completo) nos
últimos 30 dias. Os computadores não perderam o último
backup agendado. Computadores serão considerados como
salvos em backup mesmo sem ter uma política de backup
atribuída desde que um ou mais pontos de recuperação
tenham sido criados nos últimos 30 dias. Uma unidade
incluída no backup pode ser inteiramente recuperada.
Não está relatando
Um computador não conectado à rede, desconectado ou que
não tenha o Symantec Management Agent instalado.
Desconhecido
O status não é calculado ainda ou o computador tem uma
versão não suportada do Symantec System Recovery.
Não instalado
Um computador não tem o plug-in do Symantec System
Recovery instalado.

Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.
Os tipos de status da licença incluem:
■

Licença
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Guia

Descrição

■

■

O número de computadores que tem uma licença atribuída
atualmente.
Não licenciado
O número de computadores em que uma versão de teste
expirada do Symantec System Recovery está instalada ou
em que nenhuma licença foi ativada.
Licença de teste
O número de computadores que tem uma versão de teste do
Symantec System Recovery instalada.

O guia Status também mostra a versão do Symantec System
Recovery, o modelo da licença usado e a data de vencimento
da licença.
Eventos

Exibe as informações, os erros ou os avisos do computador
selecionado.
Você também pode usar o Visualizador de eventos do Windows
no computador para exibir eventos nos logs do aplicativo.

Histórico de backup

Exibe o histórico de backup de um computador e informações
gerais de status, como o tamanho, o destino e o tipo de ponto
de recuperação.
Você também pode exibir um histórico cronológico de todos os
pontos de recuperação realizados nas unidades selecionadas
(mesmo se o ponto de recuperação for excluído do local de
armazenamento).
O ícone da imagem ao lado de cada letra de unidade indica o
tipo de ponto de recuperação que é criado (um conjunto de pontos
de recuperação ou um ponto de recuperação independente).

Status do volume

Exibe informações específicas sobre a unidade de disco rígido
do computador (como o sistema de arquivos usado e a
capacidade de armazenamento), o local de armazenamento do
último ponto de recuperação e quando ele ocorreu.
Na janela Status do volume, na coluna Último backup, observe
que todas as unidades desprotegidas (isto é, unidades nas quais
uma política de backup ainda não foi executada) estejam
rotuladas como Nunca. O status da proteção de cada unidade
também é exibido na coluna Status.
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Guia

Descrição

Configuração do cliente Exibe as configurações selecionadas do cliente do Symantec
System Recovery. Por exemplo, você pode exibir as
configurações do Symantec System Recovery para log de
eventos, configuração do FTP, arquivos de log, desempenho de
backup, notificações SMTP e SNMP e detalhes do ícone da
bandeja do sistema.
Consulte “Configuração de uma política de opções do cliente
para computadores” na página 237.
Histórico de
recuperação

Exibe o histórico de recuperação de um computador com base
na data de recuperação, na unidade que foi recuperada e no
ponto de recuperação que foi usado. O status da recuperação
também é exibido.

Para exibir os detalhes do Symantec System Recovery em um computador-cliente

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, no painel esquerdo, expanda a área Computadores.

2

No painel esquerdo, execute um destes procedimentos:
■

Clique em Selecionar exibições organizacionais e clique então em um
nome de grupo de computadores.

■

Na árvore Computadores, clique em Computadores.

3

Caso necessário, no painel do meio, use a barra Filtrar resultados acima da
tabela para refinar a lista de computadores.

4

No painel do meio, na tabela, selecione um nome de computador e clique em
Detalhes, na barra de ferramentas acima da tabela.

5

Clique na guia do detalhe que você deseja exibir.
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Gerenciamento de pontos
de recuperação
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Melhores práticas para a criação de pontos de recuperação

■

Melhores práticas para gerenciamento de pontos de recuperação

■

Sobre a exclusão de pontos de recuperação

Melhores práticas para a criação de pontos de
recuperação
A seguinte tabela descreve as melhores práticas que você pode seguir para
assegurar a criação dos pontos de recuperação com êxito.
Consulte “Melhores práticas para gerenciamento de pontos de recuperação”
na página 171.
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Tabela 5-1

Melhores práticas para a criação de pontos de recuperação

Melhores
práticas

Descrição

Agende backups
quando souber
que os
computadores
estão ligados

Os computadores devem estar ligados, e o Windows deve estar em
execução no momento em que um backup ocorrer. Se o computador
permanecer desligado depois de ser consultado seis vezes, ele entrará
no estado Requer atenção. Porém, se o Symantec System Recovery
(com uma interface do usuário) estiver instalado no computador-cliente,
o Symantec System Recovery alertará usuários para executar o backup
perdido. Entretanto, o status de backup do computador-cliente no console
do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution será
Requer atenção.

Sempre que
possível, separe
o sistema
operacional dos
dados de
negócios

Essa prática ajuda a acelerar a criação dos pontos de recuperação e a
reduzir o volume de informações que precisam ser restauradas.

Use um destino
de rede ou um
disco rígido
secundário no
computador-cliente
como o local de
armazenamento
do ponto de
recuperação

Você deve armazenar pontos de recuperação em um compartilhamento
de rede ou em um disco rígido encontrado em um computador-cliente
que não seja o disco rígido primário C. Essa prática ajuda a garantir a
recuperação do sistema caso o disco rígido primário do cliente falhe.

Compreenda
como os backups
são executados
em computadores
em fusos horários
diferentes

Quando você fizer backup de computadores de diferentes fusos horários,
o backup será executado no dia e no horário local onde o
computador-cliente gerenciado estiver localizado fisicamente. Por
exemplo, suponha que o local físico de um computador-cliente esteja 2
horas adiantado em relação à hora do console do Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution. Você cria uma política de
backup para ser executada às 18:00. Quando a política de backup for
iniciada no computador-cliente serão 18:00. Porém, o console exibirá a
política como tendo início às 16:00.

Use destinos de
pontos de
recuperação
definidos

Defina destinos de pontos de recuperação diferentes para backups e
computadores. Essa melhor prática ajuda a identificar quantos
computadores são salvos em backup em um determinado local. Pode
também ajudar a otimizar o balanceamento de carga da rede durante
um backup.

170

Gerenciamento de pontos de recuperação
Melhores práticas para gerenciamento de pontos de recuperação

Melhores
práticas

Descrição

Crie pontos de
Crie políticas de backup com um agendamento para garantir a criação
recuperação com consistente dos pontos de recuperação.
frequência e
regularidade
Salve pontos de
recuperação no
local apropriado

O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution suporta
salvar os pontos de recuperação em locais de rede ou em um disco
rígido local.
Você deve evitar o armazenamento de pontos de recuperação no
computador do Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Conforme o número ou o tamanho dos pontos de recuperação
crescer, você terá menos espaço disponível em disco para o uso regular
do servidor. Salvando pontos de recuperação em uma unidade diferente
ou local de rede, você elimina este problema.

Configure as
opções do cliente
para otimizar o
desempenho do
computador-cliente
durante um
backup.

O Symantec System Recovery requer recursos significativos de sistema
para executar um backup. Se os usuários remotos estiverem trabalhando
em seus computadores quando um backup for iniciado, eles poderão
observar que o desempenho de seus computadores se tornará mais
lento. Se um atraso ocorrer, você poderá ajustar a velocidade de um
backup para melhorar o desempenho do computador-cliente.
Consulte “Configuração de uma política de opções do cliente para
computadores” na página 237.

Melhores práticas para gerenciamento de pontos de
recuperação
A seguinte tabela descreve a melhores práticas que você pode seguir para gerenciar
pontos de recuperação.
Consulte “Melhores práticas para a criação de pontos de recuperação” na página 169.
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Tabela 5-2

Melhores práticas para gerenciamento de pontos de recuperação

Práticas
recomendadas

Descrição

Mantenha pontos
de recuperação
duplicados por
segurança.

Armazene os pontos de recuperação na rede e crie CDs, DVDs ou
fitas dos pontos de recuperação para armazenamento externo em um
lugar seguro.

Verifique se os
pontos de
recuperação ou os
conjuntos de ponto
de recuperação
estão estáveis e
são utilizáveis.

Sempre que possível, documente e teste todo o seu processo de
recuperação. Restaure pontos de recuperação e arquivos únicos no
computador-cliente gerenciado original no qual os pontos de
recuperação foram criados. Este teste pode revelar possíveis problemas
de hardware ou software.

Use o Symantec Backup Exec for Windows Servers para fazer backup
em fita de locais de ponto de recuperação na rede.

Ative o recurso Verificar ponto de recuperação após a criação
quando você criar uma política de backup.
Consulte “Criação de uma política de backup avançada” na página 116.

Gerencie o espaço Exclua pontos de recuperação incrementais para reduzir o número de
de armazenamento arquivos que você tem que manter. Essa estratégia também usa o
excluindo dados de espaço no disco rígido com mais eficiência.
backup antigos.
Verifique as
informações na
página do portal do
Symantec System
Recovery 2013 R2
Management
Solution.

Verifique periodicamente a página do portal, bem como o conteúdo e
os eventos, na guia Status de uma política de backup selecionada.
Isso garante a estabilidade no sistema de computador. Você também
deve verificar os arquivos de log periodicamente.

Verifique o
conteúdo dos
pontos de
recuperação.

Certifique-se de que os dados essenciais sejam armazenados em
backup periodicamente verificando o conteúdo de arquivos de pontos
de recuperação com o Recovery Point Browser no Symantec System
Recovery.

Sobre a exclusão de pontos de recuperação
Se você não mais quiser determinado conjunto de pontos de recuperação, você
poderá excluir o conjunto a qualquer momento. A exclusão de conjuntos de pontos
de recuperação é particularmente útil se você deseja impedir uma acumulação de
dados de backup obsoletos no destino. Depois que você excluir um conjunto de
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pontos de recuperação, o acesso aos arquivos ou à recuperação do sistema a
partir desse momento específico não estará mais disponível.
Consulte “Para excluir um conjunto de ponto de recuperação” na página 173.
Você também pode reduzir a quantidade de espaço de armazenamento necessária
para o conjunto de pontos de recuperação excluindo vários pontos de recuperação
incrementais de um conjunto. O ponto de recuperação básico, bem como os
primeiros e os últimos pontos de recuperação incrementais, são necessários para
a restauração e não podem ser excluídos. A exclusão de pontos de recuperação
de um conjunto apenas consolidará os dados, mas não os excluirá.
Consulte “Exclusão de pontos de recuperação de um conjunto” na página 174.
Dependendo do número de pontos de recuperação incrementais que você excluir,
a memória adicional poderá ser necessária para restaurar ou procurar um ponto
de recuperação incremental consolidado. Além disso, a exclusão de pontos de
recuperação pela rede poderá aumentar significativamente o tráfego da rede.
Nota: Tenha cuidado sobre quais pontos de recuperação você escolhe excluir. Por
exemplo, suponha que um usuário criou um novo documento que seja capturado
no terceiro ponto de recuperação na lista de pontos de recuperação. O usuário
remoto exclui o arquivo acidentalmente, quando o quarto ponto de recuperação
captura a exclusão. O usuário poderá perder o arquivo permanentemente se você
excluir o terceiro ponto de recuperação.
Consulte “Para criar uma política de backup básica” na página 98.

Para excluir um conjunto de ponto de recuperação
Se você não mais quiser um conjunto específico de pontos de recuperação, poderá
excluí-lo a qualquer momento. A exclusão de conjuntos de pontos de recuperação
é particularmente útil se você deseja impedir uma acumulação de dados de backup
obsoletos no destino.
Depois que você excluir um conjunto de pontos de recuperação, o acesso aos
arquivos ou à recuperação do sistema a partir desse momento específico não
estará mais disponível.
Consulte “Sobre a exclusão de pontos de recuperação” na página 172.
Consulte “Exclusão de pontos de recuperação de um conjunto” na página 174.
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Para excluir um conjunto de pontos de recuperação

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Excluir pontos de recuperação.

3

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.

4

Selecione o computador cujos pontos de recuperação você deseja excluir.

5

Com base na data de criação, selecione o ponto de recuperação que você
deseja excluir.

6

Clique em OK.

7

No campo Status da tarefa, clique em Novo agendamento.

8

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Para executar a tarefa assim que possível, clique em Agora e em
Agendamento.

■

Para agendar a tarefa para ser executada em horário e data posteriores,
clique em Agendamento. Especifique a data e a hora para a execução da
tarefa e depois clique em Agendar na parte inferior da página.

Exclusão de pontos de recuperação de um conjunto
Você pode excluir pontos de recuperação específicos ou incrementais de um
conjunto.
Se a política de backup incluir uma senha, talvez você receba um alerta para digitar
a senha quando excluir pontos de recuperação de um conjunto.
Consulte “Sobre a exclusão de pontos de recuperação” na página 172.
Consulte “Para excluir um conjunto de ponto de recuperação” na página 173.
Para excluir pontos de recuperação de um conjunto

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Excluir pontos de recuperação incrementais.

3

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.
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4

Selecione o computador cujos pontos de recuperação incrementais você deseja
excluir.

5

Digite a senha do ponto de recuperação na caixa de texto associada.

6

Selecione os pontos de recuperação que você deseja excluir.

7

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Para excluir automaticamente todos os pontos de recuperação, exceto o
primeiro (a base) e o último ponto de recuperação no conjunto, clique em
Consolidação automática.

■

Para selecionar manualmente quais pontos de recuperação do conjunto
excluir, clique em Manual e selecione os pontos de recuperação que você
deseja excluir.
Não é possível selecionar o primeiro ponto de recuperação (a base) e o
último ponto de recuperação a consolidar.

8

Clique em OK.

9

No campo Status da tarefa, clique em Novo agendamento.

10 Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Para executar a tarefa assim que possível, clique em Agora e em
Agendamento.

■

Para agendar a tarefa para ser executada em horário e data posteriores,
clique em Agendamento. Especifique a data e a hora para a execução da
tarefa e depois clique em Agendar na parte inferior da página.
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Gerenciamento da
conversão de pontos de
recuperação em discos
virtuais
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre como converter pontos de recuperação em discos virtuais

■

Configuração de uma tarefa de conversão virtual por computador

■

Configuração de uma tarefa Converter em virtual por destino

■

Configuração de uma tarefa de conversão virtual instantânea

■

Edição de uma tarefa de conversão virtual

■

Exclusão de uma tarefa de conversão virtual

Sobre como converter pontos de recuperação em
discos virtuais
Você pode usar a conversão do ponto de recuperação do agendamento de um
computador físico a um disco rígido virtual. Você pode criar um disco virtual VMware,
um disco virtual Microsoft ou um VMware ESX Server.
Converter pontos de recuperação em discos virtuais traz os seguintes benefícios:
■

Útil se o hardware físico no computador-cliente falhar.

Gerenciamento da conversão de pontos de recuperação em discos virtuais
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■

Você evita perder os serviços no computador físico. Por exemplo, quando você
executar uma troca dinâmica de um serviço de um ambiente físico para um
virtual.

■

Excelente para finalidades de teste e avaliação.

Você pode encontrar uma lista de plataformas que suportam os discos virtuais
criados dos pontos de recuperação na lista da compatibilidade de software. A lista
de compatibilidade de software está disponível no seguinte URL:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-17
Nota: Esteja ciente de que cada vez que a tarefa de conversão é executada, o
arquivo novo do disco virtual que é criado substitui o arquivo anterior do disco
virtual.
Consulte “Configuração de uma tarefa de conversão virtual por computador”
na página 177.
Consulte “Configuração de uma tarefa Converter em virtual por destino”
na página 183.
Consulte “Configuração de uma tarefa de conversão virtual instantânea”
na página 189.

Configuração de uma tarefa de conversão virtual por
computador
Você pode criar um agendamento para converter os pontos de recuperação mais
recentes e pontos de recuperação incrementais de vários computadores
gerenciados. Você pode converter pontos de recuperação para o formato disco
virtual VMware ou disco virtual Microsoft. Você também pode converter pontos de
recuperação diretamente para o Servidor VMware ESX.
Quando você cria uma política de backup ou uma tarefa de backup independente,
você pode opcionalmente atribuir uma senha para proteger pontos de recuperação
do acesso não autorizado. Quando você converter pontos de recuperação
protegidos por senha em discos virtuais, será necessário primeiro desbloquear os
pontos de recuperação usando a senha especificada.
Para auxiliar a automatizar o processo de conversão, você pode especificar as
senhas existentes no armazenamento de senhas. Quando você configurar e
executar uma tarefa de conversão virtual, os computadores-cliente usarão a lista
de senhas para desbloquear os pontos de recuperação no momento da conversão.
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Consulte “Para adicionar ou remover senhas do ponto de recuperação”
na página 73.
Nota: Esteja ciente de que sempre que a tarefa for executada, o novo arquivo do
disco virtual que for criado substituirá o arquivo do disco virtual anterior.
Consulte “Configuração de uma tarefa Converter em virtual por destino”
na página 183.
Consulte “Configuração de uma tarefa de conversão virtual instantânea”
na página 189.
Para configurar uma tarefa de conversão virtual por computador

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Converter em virtual por computador.

3

Na página Criar nova tarefa, no painel direito, digite um nome para a tarefa
de conversão.

4

Clique no tipo de disco virtual e, se necessário, selecione a versão que você
deseja criar.

5

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Para configurar uma tarefa de conversão para dois ou mais computadores,
clique em Todas as unidades nos computadores selecionados. Esta
opção converte os pontos de recuperação mais recentes de todas as
unidades que existem nos computadores selecionados, incluindo a unidade
oculta (exceto unidades não montadas).

■

Para converter pontos de recuperação de determinadas letras de unidade
nos computadores selecionados, clique em Por letra de unidade e
selecione as letras de unidade desejadas.
Às vezes uma letra de unidade selecionada não está disponível para a
conversão do ponto de recuperação em um computador-cliente específico.
A unidade foi excluída ou o disco rígido inteiro foi removido do
computador-cliente desde que o Symantec System Recovery foi instalado.
Nesses casos, quando o ponto de recuperação é convertido, ele não inclui
a unidade.

6

Execute um destes procedimentos baseado no tipo de disco virtual que você
selecionou anteriormente:
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■

Se você tiver selecionado o disco virtual VMware ou Microsoft como o tipo
de disco virtual, selecione um destino para o arquivo do disco virtual.
Para usar um
Na lista de locais predefinidos, selecione o local em que você
destino existente deseja salvar o disco virtual.
para o disco virtual
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação”
resultante
na página 75.
Para definir um
novo destino para
o disco virtual
resultante

Selecione Criar novo destino, execute um destes
procedimentos e, em seguida, clique em Adicionar destino
:
■ Digite o caminho de uma pasta local. O caminho da pasta
local especificado é relativo ao computador gerenciado.
Não é o caminho da pasta no computador no qual o
console do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution está em execução.
Caminhos de pastas locais não são indexados pelo
Indexing Server do Backup Exec Retrieve; somente
caminhos de compartilhamento de rede são indexados.
■ Digite um caminho UNC para um compartilhamento de
rede.
■ Digite o caminho do endereço IP para um
compartilhamento de rede.
Se você digitou um caminho para um compartilhamento
de rede, especifique o nome de usuário e a senha para
acessar o local com privilégios de criação, leitura e
gravação.

Se não há espaço suficiente no destino em que o arquivo do disco virtual
está armazenado, a conversão falha quando é executada. Um erro é
relatado também na exibição Home Page.
Você deve evitar o armazenamento de arquivos de disco virtual no servidor
do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Conforme
a quantidade ou o tamanho dos discos virtuais aumentar, você terá menos
espaço em disco disponível para uso regular do servidor. Salvar os arquivos
do disco virtual em uma unidade separada ou em um local da rede elimina
este problema.
■

Se você selecionou o Servidor VMware ESX como o tipo de disco virtual,
selecione um local temporário para os arquivos.
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Para usar um local
temporário
existente para os
arquivos da
conversão

Na lista de locais temporários predefinidos, selecione o
caminho onde você quer salvar os arquivos temporários de
conversão.

Para definir um
novo local
temporário para os
arquivos de
conversão

Clique em Criar novo destino.

Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação”
na página 75.

Digite o nome do endereço IP do servidor que você pode usar
como um local temporário para arquivos.
Se você selecionou um local temporário para arquivos em
uma rede, digite um nome de usuário válido de administrador
que tenha direitos suficientes. Insira uma senha válida.

7

Clique em Avançada.

8

Execute um dos procedimentos a seguir:
Se você tiver selecionado o disco virtual Passe para a próxima etapa.
VMware ou Microsoft como o tipo de disco
virtual
Se você selecionou Servidor VMware ESX Faça o seguinte:
como o tipo de disco virtual
■ Na guia Configuração do ESX execute
um destes procedimentos:
■ Selecione um local definido do
servidor ESX, faça upload do local
e importe o local das caixas de
listagem respectivas.
■ Se não houver um local para
escolher, na guia Local do
servidor ESX, defina as opções
apropriadas.
■ Selecione Remover arquivos do local
temporário depois da conversão se
você quiser que os arquivos
temporários sejam removidos depois
que o disco virtual for criado.

Opções de local do servidor ESX

180

Gerenciamento da conversão de pontos de recuperação em discos virtuais
Configuração de uma tarefa de conversão virtual por computador

Nome ou endereço do servidor Especifica o nome ou o endereço IP do servidor.
ESX
Nota: Os arquivos do disco virtual são transferidos
para um servidor ESX através de um shell seguro
(SSH, Secure Shell) e de um protocolo seguro para
a transferência de arquivos (SFTP, Secure File
Transfer Protocol). Talvez seja preciso mudar as
configurações no servidor ESX. Para obter mais
informações, consulte a documentação do servidor
ESX.
Credenciais do servidor ESX

Especifica um nome válido de administrador que
tenha direitos suficientes e uma senha válida para
o servidor.

Criar servidor ESX

Permite adicionar o servidor ESX definido para o
qual você especificou o nome ou o endereço e as
credenciais.

Local de upload

Permite especificar o caminho para a pasta onde
os arquivos do disco virtual estão gravados.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de upload desejado.

Local de importação

Especifica o caminho para a pasta na qual você
deseja importar os arquivos do disco virtual.

Nota: A pasta selecionada deve ser diferente da
pasta do local de upload.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de importação
desejado.

9

Na guia Opções de conversão, defina as opções desejadas.
Criar um disco virtual Cria um disco virtual por volume convertido.
por volume
Se você não selecionar esta opção, cada unidade será
associada à sua respectiva atribuição de letra da unidade de
disco rígido durante a conversão. Consequentemente, isso
resultará em várias unidades dentro de um arquivo do disco
virtual.
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Executar
mini-instalação do
Windows

Executa a mini-instalação do Windows quando você reinicia
o computador após a recuperação.
Durante a recuperação, é gerado um arquivo de resposta
baseado no texto que compõe scripts das respostas para uma
série de caixas de diálogo. Quando o Assistente de
Mini-instalação for iniciado, ele vai procurar esta resposta do
arquivo para automatizar o assistente. Por exemplo, o arquivo
de resposta, por meio do assistente, pode aplicar
configurações de placa de rede e outras configurações de
hardware e de software no computador automaticamente.
Diferentemente do Boas-vindas do Windows, que pode levar
até 60 minutos ou mais para configurar o Windows, a
mini-instalação toma aproximadamente seis minutos.
Informações específicas, como a aceitação do contrato de
licença de usuário final, a digitação do código do produto, o
nome do usuário e o nome da empresa, são aplicadas
automaticamente pela mini-instalação.
Desmarque esta opção se desejar que qualquer uma das
seguintes ações ocorra no momento da recuperação:
■

■

Você deseja que o Boas-vindas do Windows seja
executado em vez da mini-instalação.
Você não quer mudar as opções configuráveis modificadas
pelo Assistente de Mini-instalação no momento da
recuperação. Este cenário assegura que o computador
seja recuperado a seu estado original antes da
recuperação.

Para obter informações mais detalhadas sobre a
mini-instalação, faça uma pesquisa por “mini-instalação” no
site Ajuda e suporte da Microsoft.
Dividir disco virtual
em vários arquivos
.vmdk de 2 GB

Divide o arquivo do disco virtual em vários arquivos .vmdk de
2 GB.
Por exemplo, use esta opção se seus discos virtuais estiverem
armazenados em uma unidade FAT32. Essa opção também
pode ser usada se algum sistema de arquivos não suportar
arquivos com mais de 2 GB. Também use essa opção se você
desejar copiar os arquivos de disco virtual em um DVD, mas
o tamanho é maior do que o DVD permite.
Essa opção é específica para VMware e não estará disponível
se você tiver selecionado disco virtual Microsoft como o
formato de conversão.

10 Clique em OK para retornar à página da tarefa.
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11 Clique em OK.
12 No campo Status da tarefa, clique em Novo agendamento e definida as
opções desejadas.

13 Execute um dos procedimentos a seguir:
Para executar a tarefa o mais cedo
possível após salvá-la

Clique em Agora.

Para executar a tarefa em um horário
específico ou várias vezes

Clique em Agendamento e defina então
uma das seguintes opções de
agendamento:
■

■

Na lista suspensa, selecione Na
data/hora e especifique a data, a hora
e com que frequência o agendamento
se repete.
Na lista suspensa, selecione
Agendamento compartilhado e, em
seguida, selecione um agendamento
compartilhado para usar ou crie um.

14 No campo Status da tarefa, execute um dos seguintes procedimentos:
■

Para executar a tarefa assim que possível, clique em Agora e em
Agendamento.

■

Para agendar a tarefa para ser executada em horário e data posteriores,
clique em Agendamento. Especifique a data e a hora para a execução da
tarefa e depois clique em Agendar na parte inferior da página.

Clique duas vezes na descrição na tabela Status da tarefa para analisar um
resumo detalhado do progresso da tarefa.

Configuração de uma tarefa Converter em virtual por
destino
Você pode agendar a conversão dos pontos de recuperação e dos pontos de
recuperação incrementais mais recentes de um computador em discos virtuais.
Este tipo de tarefa usa o arquivo .sv2i para reduzir o tempo necessário para
converter vários pontos de recuperação. Quando o Symantec System Recovery
criar um ponto de recuperação, também será salvo um arquivo .sv2i. O arquivo
.sv2i contém uma lista dos pontos de recuperação mais recentes, que inclui o local
original da unidade de cada ponto de recuperação.
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Você pode converter pontos de recuperação e pontos de recuperação incrementais
no formato de disco virtual VMware ou Microsoft. Você também pode converter
pontos de recuperação diretamente para o Servidor VMware ESX.
Nota: Esteja ciente de que sempre que a tarefa for executada, o novo arquivo do
disco virtual que for criado substituirá o arquivo do disco virtual anterior.
Consulte “Configuração de uma tarefa de conversão virtual por computador”
na página 177.
Consulte “Configuração de uma tarefa de conversão virtual instantânea”
na página 189.
Para configurar uma tarefa Converter em virtual por destino

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Converter em virtual por destino.

3

Na página Criar nova tarefa, no painel direito, digite um nome para a tarefa
de conversão.

4

Selecione o computador que faz a conversão.

5

Clique no tipo de disco virtual e, se necessário, selecione a versão que você
deseja criar.

6

Na lista Local dos conjuntos de pontos de recuperação a converter,
selecione o local de origem dos pontos de recuperação que você quer
converter.

7

Execute um dos procedimentos a seguir:

8

■

Clique em Converter todos os conjuntos de pontos de recuperação
para converter os pontos de recuperação mais recentes de todos os
computadores no local de origem que você selecionou na etapa anterior.

■

Clique em Converter conjuntos de ponto de recuperação criados por
este computador e selecione um computador da lista.

Execute um destes procedimentos baseado no tipo de disco virtual que você
selecionou anteriormente:
■

Se você tiver selecionado o disco virtual VMware ou Microsoft como o tipo
de disco virtual, selecione um destino para o arquivo do disco virtual.
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Para usar um
Na lista de locais predefinidos, selecione o local em que você
destino existente deseja salvar o disco virtual.
para o disco virtual
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação”
resultante
na página 75.
Para definir um
Selecione Criar novo destino e execute um destes
novo destino para procedimentos:
o disco virtual
■ Digite o caminho de uma pasta local. O caminho da pasta
resultante
local especificado é relativo ao computador gerenciado.
Não é o caminho da pasta no computador no qual o
console do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution está em execução.
Caminhos locais de pasta não são indexados pelo Indexing
Server do Backup Exec Retrieve, somente caminhos do
compartilhamento de rede.
■ Digite um caminho UNC para um compartilhamento de
rede.
■ Digite o caminho do endereço IP para um
compartilhamento de rede.
Se você digitou um caminho para um compartilhamento
de rede, especifique o nome de usuário e a senha para
acessar o local com privilégios de criação, leitura e
gravação.
Clique em Adicionar destino.

Se não há espaço suficiente no destino em que o arquivo do disco virtual
está armazenado, a conversão falha quando é executada. Um erro é
relatado também na exibição Home Page.
Você deve evitar o armazenamento de arquivos de disco virtual no servidor
do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Conforme
a quantidade ou o tamanho dos discos virtuais aumentar, você terá menos
espaço em disco disponível para uso regular do servidor. Salvar arquivos
de disco virtual em uma unidade ou local de rede diferente elimina esse
problema.
■

Se você selecionou o Servidor VMware ESX como o tipo de disco virtual,
selecione um local temporário para os arquivos.
Para usar um local
temporário
existente para os
arquivos da
conversão

Na lista de locais temporários predefinidos, selecione o
caminho onde você quer salvar os arquivos temporários de
conversão.
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação”
na página 75.
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Para definir um
novo local
temporário para os
arquivos de
conversão

9

Clique em Criar novo destino.
Digite o nome do endereço IP do servidor que você pode usar
como um local temporário para arquivos.
Se você selecionou um local temporário para arquivos em
uma rede, digite um nome de usuário válido de administrador
que tenha direitos suficientes. Insira uma senha válida.

Clique em Avançada.

10 Execute um dos procedimentos a seguir:
Se você tiver selecionado o disco virtual Passe para a próxima etapa.
VMware ou Microsoft como o tipo de disco
virtual
Se você selecionou Servidor VMware ESX Faça o seguinte:
como o tipo de disco virtual
■ Na guia Configuração do ESX execute
um destes procedimentos:
■ Selecione um local definido do
servidor ESX, faça upload do local
e importe o local das caixas de
listagem respectivas.
■ Se não houver um local para
escolher, na guia Local do
servidor ESX, defina as opções
apropriadas.
■ Selecione Remover arquivos do local
temporário depois da conversão se
você quiser que os arquivos
temporários sejam removidos depois
que o disco virtual for criado.

Opções de local do servidor ESX
Nome ou endereço do servidor Especifica o nome ou o endereço IP do servidor.
ESX
Nota: Os arquivos do disco virtual são transferidos
para um servidor ESX através de um shell seguro
(SSH, Secure Shell) e de um protocolo seguro para
a transferência de arquivos (SFTP, Secure File
Transfer Protocol). Talvez seja preciso mudar as
configurações no servidor ESX. Para obter mais
informações, consulte a documentação do servidor
ESX.
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Credenciais do servidor ESX

Especifica um nome válido de administrador que
tenha direitos suficientes e uma senha válida para
o servidor.

Criar servidor ESX

Permite adicionar o servidor ESX definido para o
qual você especificou o nome ou o endereço e as
credenciais.

Local de upload

Permite especificar o caminho para a pasta onde
os arquivos do disco virtual estão gravados.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de upload desejado.

Local de importação

Especifica o caminho para a pasta na qual você
deseja importar os arquivos do disco virtual.

Nota: A pasta selecionada deve ser diferente da
pasta do local de upload.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de importação
desejado.

11 Na guia Opções de conversão, defina as opções desejadas.
Criar um disco
virtual por volume

Cria um disco virtual por volume convertido.
Se você não selecionar esta opção, cada unidade será
associada à sua respectiva atribuição de letra da unidade de
disco rígido durante a conversão. Consequentemente, isso
resultará em várias unidades dentro de um arquivo do disco
virtual.
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Executar
mini-instalação do
Windows

Executa a mini-instalação do Windows quando você reinicia
o computador após a recuperação.
Durante a recuperação, é gerado um arquivo de resposta
baseado no texto que compõe scripts das respostas para uma
série de caixas de diálogo. Quando o Assistente de
Mini-instalação for iniciado, ele vai procurar esta resposta do
arquivo para automatizar o assistente. Por exemplo, o arquivo
de resposta, por meio do assistente, pode aplicar configurações
de placa de rede e outras configurações de hardware e de
software no computador automaticamente.
Diferentemente do Boas-vindas do Windows, que pode levar
até 60 minutos ou mais para configurar o Windows, a
mini-instalação toma aproximadamente seis minutos.
Informações específicas, como a aceitação do contrato de
licença de usuário final, a digitação do código do produto, o
nome do usuário e o nome da empresa, são aplicadas
automaticamente pela mini-instalação.
Desmarque esta opção se desejar que qualquer uma das
seguintes ações ocorra no momento da recuperação:
■

■

Você deseja que o Boas-vindas do Windows seja executado
em vez da mini-instalação.
Você não quer mudar as opções configuráveis modificadas
pelo Assistente de Mini-instalação no momento da
recuperação. Este cenário assegura que o computador
seja recuperado a seu estado original antes da
recuperação.

Para obter informações mais detalhadas sobre a
mini-instalação, faça uma pesquisa por “mini-instalação” no
site Ajuda e suporte da Microsoft.
Dividir disco virtual
em vários arquivos
.vmdk de 2 GB

Divide o arquivo do disco virtual em vários arquivos .vmdk de
2 GB.
Por exemplo, use esta opção se seus discos virtuais estiverem
armazenados em uma unidade FAT32. Essa opção também
pode ser usada se algum sistema de arquivos não suportar
arquivos com mais de 2 GB. Também use essa opção se você
desejar copiar os arquivos de disco virtual em um DVD, mas
o tamanho é maior do que o DVD permite.
Essa opção é específica para VMware e não estará disponível
se você tiver selecionado disco virtual Microsoft como o formato
de conversão.

12 Clique em OK para retornar à página da tarefa.
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13 Clique em OK.
14 No campo Status da tarefa, clique em Novo agendamento.
15 Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Para executar a tarefa assim que possível, clique em Agora e em
Agendamento.

■

Para agendar a tarefa para ser executada em horário e data posteriores,
clique em Agendamento. Especifique a data e a hora para a execução da
tarefa e depois clique em Agendar na parte inferior da página.

Configuração de uma tarefa de conversão virtual
instantânea
Você pode usar Converter em virtual para criar uma conversão individual de ponto
de recuperação em disco virtual. Uma conversão individual não é agendada. Em
vez disso, ela é executada somente uma vez no computador selecionado (ela é
executada imediatamente após o encerramento do assistente). O computador
selecionado já deve ter os pontos de recuperação criados para usar este recurso.
Consulte “Configuração de uma tarefa de conversão virtual por computador”
na página 177.
Consulte “Configuração de uma tarefa Converter em virtual por destino”
na página 183.
Para configurar uma tarefa de conversão virtual instantânea

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Converter em virtual instantaneamente.

3

Na página Criar nova tarefa, no painel direito, digite um nome para a tarefa
de conversão.

4

Selecione o computador que faz a conversão.

5

Clique no tipo de disco virtual e, se necessário, selecione a versão que você
deseja criar.

6

Execute um dos procedimentos a seguir:
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Para converter os pontos de recuperação Clique em Converter pontos de
mais recentes do computador que você
recuperação mais recentes em discos
selecionou na etapa 4.
virtuais.
Para converter um ponto de recuperação Faça o seguinte:
do computador que você selecionou na
■ Clique em Converter um único ponto
etapa 4.
de recuperação em um disco virtual.
■ Opcionalmente, clique em Exibir
apenas pontos de recuperação de
locais fora da rede e do local.
Esta opção se aplicará somente se
você usar um destino de cópia fora do
local em uma política de backup ou se
configurar um local de cópia dedicada
fora do local.
Consulte “Sobre cópia fora do local”
na página 111.
■ Na tabela exibida, selecione um ponto
de recuperação que você quer
converter, com base na data em que
foi criado.

7

Execute um destes procedimentos baseado no tipo de disco virtual que você
selecionou anteriormente:
■

Se você tiver selecionado Disco virtual VMware ou Disco virtual
Microsoft como o tipo de disco virtual, selecione um destino para o arquivo
do disco virtual.
Para usar um
Na lista de locais predefinidos, selecione o local em que você
destino existente deseja salvar o disco virtual.
para o disco virtual
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação”
resultante
na página 75.
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Para definir um
Selecione Criar novo destino e execute um destes
novo destino para procedimentos:
o disco virtual
■ Digite o caminho de uma pasta local. O caminho da pasta
resultante
local especificado é relativo ao computador gerenciado.
Não é o caminho da pasta no computador no qual o
console do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution está em execução.
Caminhos locais de pasta não são indexados pelo Indexing
Server do Backup Exec Retrieve, somente caminhos do
compartilhamento de rede.
■ Digite um caminho UNC para um compartilhamento de
rede.
■ Digite o caminho do endereço IP para um
compartilhamento de rede.
Se você digitou um caminho para um compartilhamento
de rede, especifique o nome de usuário e a senha para
acessar o local com privilégios de criação, leitura e
gravação.
Clique em Adicionar destino.

Se não há espaço suficiente no destino em que o arquivo do disco virtual
está armazenado, a conversão falha quando é executada. Um erro é
relatado também na exibição Home Page.
Você deve evitar o armazenamento de arquivos de disco virtual no servidor
do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Conforme
a quantidade ou o tamanho dos discos virtuais aumentar, você terá menos
espaço em disco disponível para uso regular do servidor. Salvar arquivos
de disco virtual em uma unidade ou local de rede diferente elimina esse
problema.
■

Se você selecionou o Servidor VMware ESX como o tipo de disco virtual,
selecione um local temporário para os arquivos.
Para usar um local
temporário
existente para os
arquivos da
conversão

Na lista de locais temporários predefinidos, selecione o
caminho onde você quer salvar os arquivos temporários de
conversão.
Consulte “Para criar destinos padrão do ponto de recuperação”
na página 75.
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Para definir um
novo local
temporário para os
arquivos de
conversão

Clique em Criar novo destino.
Digite o nome do endereço IP do servidor que você pode usar
como um local temporário para arquivos.
Se você selecionou um local temporário para arquivos em
uma rede, digite um nome de usuário válido de administrador
que tenha direitos suficientes. Insira uma senha válida.

8

Clique em Avançada.

9

Execute um dos procedimentos a seguir:
Se você tiver selecionado o disco virtual Passe para a próxima etapa.
VMware ou Microsoft como o tipo de disco
virtual
Se você selecionou Servidor VMware ESX Faça o seguinte:
como o tipo de disco virtual
■ Na guia Configuração do ESX execute
um destes procedimentos:
■ Selecione um local definido do
servidor ESX, faça upload do local
e importe o local das caixas de
listagem respectivas.
■ Se não houver um local para
escolher, na guia Local do
servidor ESX, defina as opções
apropriadas.
■ Selecione Remover arquivos do local
temporário depois da conversão se
você quiser que os arquivos
temporários sejam removidos depois
que o disco virtual for criado.

Opções de local do servidor ESX
Nome ou endereço do
servidor ESX

Especifica o nome ou o endereço IP do servidor.

Nota: Os arquivos do disco virtual são transferidos
para um servidor ESX através de um shell seguro
(SSH, Secure Shell) e de um protocolo seguro para a
transferência de arquivos (SFTP, Secure File Transfer
Protocol). Talvez seja preciso mudar as configurações
no servidor ESX. Para obter mais informações, consulte
a documentação do servidor ESX.
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Credenciais do servidor ESX Especifica um nome válido de administrador que tenha
direitos suficientes e uma senha válida para o servidor.
Criar servidor ESX

Permite adicionar o servidor ESX definido para o qual
você especificou o nome ou o endereço e as
credenciais.

Local de upload

Permite especificar o caminho para a pasta onde os
arquivos do disco virtual estão gravados.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de upload desejado.

Local de importação

Especifica o caminho para a pasta na qual você deseja
importar os arquivos do disco virtual.

Nota: A pasta selecionada deve ser diferente da pasta
do local de upload.
Use as opções Adicionar, Remover e Editar para
configurar o caminho da pasta de importação desejado.

10 Na guia Opções de conversão, defina as opções desejadas.
Criar um disco virtual Cria um disco virtual por volume convertido.
por volume
Se você não selecionar esta opção, cada unidade será
associada à sua respectiva atribuição de letra da unidade de
disco rígido durante a conversão. Consequentemente, isso
resultará em várias unidades dentro de um arquivo do disco
virtual.
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Executar
mini-instalação do
Windows

Executa a mini-instalação do Windows quando você reinicia
o computador após a recuperação.
Durante a recuperação, é gerado um arquivo de resposta
baseado no texto que compõe scripts das respostas para uma
série de caixas de diálogo. Quando o Assistente de
Mini-instalação for iniciado, ele vai procurar esta resposta do
arquivo para automatizar o assistente. Por exemplo, o arquivo
de resposta, por meio do assistente, pode aplicar
configurações de placa de rede e outras configurações de
hardware e de software no computador automaticamente.
Diferentemente do Boas-vindas do Windows, que pode levar
até 60 minutos ou mais para configurar o Windows, a
mini-instalação toma aproximadamente seis minutos.
Informações específicas, como a aceitação do contrato de
licença de usuário final, a digitação do código do produto, o
nome do usuário e o nome da empresa, são aplicadas
automaticamente pela mini-instalação.
Desmarque esta opção se desejar que qualquer uma das
seguintes ações ocorra no momento da recuperação:
■

■

Você deseja que o Boas-vindas do Windows seja
executado em vez da mini-instalação.
Você não quer mudar as opções configuráveis modificadas
pelo Assistente de Mini-instalação no momento da
recuperação. Este cenário assegura que o computador
seja recuperado a seu estado original antes da
recuperação.

Para obter informações mais detalhadas sobre a
mini-instalação, faça uma pesquisa por “mini-instalação” no
site Ajuda e suporte da Microsoft.
Dividir disco virtual
em vários arquivos
.vmdk de 2 GB

Divide o arquivo do disco virtual em vários arquivos .vmdk de
2 GB.
Por exemplo, use esta opção se seus discos virtuais estiverem
armazenados em uma unidade FAT32. Essa opção também
pode ser usada se algum sistema de arquivos não suportar
arquivos com mais de 2 GB. Também use essa opção se
você desejar copiar os arquivos de disco virtual em um DVD,
mas o tamanho é maior do que o DVD permite.
Essa opção é específica para VMware e não estará disponível
se você tiver selecionado disco virtual Microsoft como o
formato de conversão.
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11 Clique na guia Unidades a serem incluídas e defina então as opções que
você quer.
Unidades localizadas no Permite selecionar uma ou mais unidades dentro do ponto
ponto de recuperação
de recuperação que você deseja converter.
selecionado
Criar um disco virtual por Cria um disco virtual por volume convertido.
volume
Se você não selecionar esta opção, cada unidade será
associada à sua respectiva atribuição de letra da unidade
de disco rígido durante a conversão. Consequentemente,
isso resultará em várias unidades dentro de um arquivo
do disco virtual.
Renomear arquivo

Permite mudar o nome do arquivo do disco virtual.
Você não precisa adicionar a extensão do arquivo. A
extensão é adicionada automaticamente ao nome do
arquivo, com base no formato do disco virtual que você
selecionou. (O nome de arquivo virtual se baseia no disco
físico do qual a unidade fazia parte.)

12 Clique em OK para retornar à página da tarefa.
13 Clique em OK.
14 No campo Status da tarefa, clique em Novo agendamento.
15 Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Para executar a tarefa assim que possível, clique em Agora e em
Agendamento.

■

Para agendar a tarefa para ser executada em horário e data posteriores,
clique em Agendamento. Especifique a data e a hora para a execução da
tarefa e depois clique em Agendar na parte inferior da página.

Edição de uma tarefa de conversão virtual
Você pode editar quaisquer propriedades e opções de uma tarefa de conversão
de ponto de recuperação, inclusive o nome da tarefa. Você também pode editar o
agendamento de uma tarefa de conversão existente. A tarefa de conversão editada
resultante é atualizada em todos os computadores atribuídos a ela.
Nota: Esteja ciente de que sempre que a tarefa for executada, o novo arquivo do
disco virtual que for criado substituirá o arquivo do disco virtual anterior.
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Consulte “Sobre como converter pontos de recuperação em discos virtuais”
na página 176.
Para editar uma tarefa de conversão virtual

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a pasta Tarefas do Symantec System
Recovery.

2

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Na árvore Tarefas do Symantec System Recovery, clique no nome de
uma tarefa de conversão virtual.

■

Clique na pasta Tarefas do Symantec System Recovery e, no painel
direito, clique duas vezes no nome destacado da tarefa de conversão virtual
que você quer editar.

3

No painel direito, faça todas as mudanças que você quiser nas propriedades,
nas opções e no agendamento da tarefa de conversão.

4

Clique em Salvar alterações quando você concluir.

Exclusão de uma tarefa de conversão virtual
Você pode excluir as tarefas de conversão de ponto de recuperação das quais não
precisa ou que não usa mais.
Excluir uma tarefa da conversão não remove nenhum ponto de recuperação ou
disco virtual do local de armazenamento. Somente a própria tarefa de conversão
é excluída do console e de todos os computadores-cliente para os quais você a
atribui.
Consulte “Sobre como converter pontos de recuperação em discos virtuais”
na página 176.
Para excluir uma tarefa de conversão virtual

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a pasta Tarefas do Symantec System
Recovery.

2

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Na árvore Tarefas do Symantec System Recovery, clique com o botão
direito do mouse no nome de uma tarefa de conversão virtual.

■

Clique na pasta Tarefas do Symantec System Recovery e, no painel
direito, clique duas vezes no nome destacado da tarefa de conversão virtual
que você quer excluir.
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3

Clique em Excluir.

4

Clique em OK para confirmar a exclusão.
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Capítulo

7

Recuperação remota de
unidades e computadores
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Como recuperar uma unidade remotamente

■

Para recuperar uma unidade

■

Para recuperar um computador remoto

■

Para executar uma recuperação expressa

Como recuperar uma unidade remotamente
Você pode usar Recuperar unidade para recuperar remotamente uma partição
selecionada no disco rígido do computador.
Por exemplo, suponha que um computador perca os dados de uma unidade
secundária (uma unidade diferente daquela onde o sistema operacional Windows
está instalado). Você pode usar um ponto de recuperação existente dessa unidade
para restaurar os dados.
Adicionalmente, é possível usar o LightsOut Restore para recuperar uma unidade
primária (ou do sistema) inteira. Essa recuperação é possível desde que seu sistema
de arquivos esteja intacto e o computador ainda possa ser executado. Caso
contrário, será necessário acessar o computador físico local e iniciá-lo manualmente
usando o Symantec Recovery Disk para recuperar a unidade.
Quando o LightsOut Restore é instalado em computadores, uma versão
personalizada do Symantec Recovery Disk é instalada diretamente no sistema de
arquivos da partição do sistema. Quando uma recuperação do sistema for iniciada
do console (usando a tarefa Recuperar unidade do Symantec System Recovery),
o computador será reinicializado no Ambiente de recuperação da Symantec. Ele
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usa os arquivos instalados em sua partição de sistema. A recuperação da unidade
do sistema ocorre e os resultados são relatados de volta para o console.
Consulte “Sobre o uso do LightsOut Restore para recuperar remotamente
computadores-cliente” na página 199.
Nota: O LightsOut Restore não funciona em computadores-cliente com inicialização
múltipla (início em vários sistemas operacionais através da mesma partição). Ele
funciona somente em um sistema operacional primário. Além disso, se o sistema
de arquivos estiver corrompido e você não puder acessar o menu de inicialização,
o LightsOut Restore não funcionará. Nesses casos, será necessário iniciar o
computador pelo Symantec Recovery Disk.
Consulte “Para recuperar uma unidade” na página 201.

Sobre o uso do LightsOut Restore para recuperar remotamente
computadores-cliente
Para executar uma recuperação remota usando os recursos do LightsOut Restore,
primeiro implemente a política de instalação do LightsOut Restore.
Tabela 7-1

Instalação do LightsOut Restore em computadores-cliente:

Etapa

Descrição

Etapa 1

Edite a política de configuração do LightsOut
Restore no Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.

Etapa 2

Edite a política de instalação do LightsOut
Restore.

Etapa 3

Implemente a política do LightsOut Restore
nos computadores-cliente.

Nota: Para executar o recurso LightsOut Restore é necessário, no mínimo, 1 GB
de memória no computador-cliente.
A política do LightsOut Restore instala uma versão personalizada do Symantec
Recovery Disk diretamente no sistema de arquivos, na partição do sistema do
computador-cliente. Ele coloca então uma opção de inicialização do ambiente de
recuperação da Symantec no menu de Inicialização do Windows. Sempre que
a opção do menu de inicialização for selecionada, o computador iniciará o LightsOut
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Restore (Symantec Recovery Disk). Ele usa os arquivos instalados na partição do
sistema.
Usa também o menu de Inicialização do Windows e dispositivos de hardware
como RILO e DRAC. Estes recursos se combinam para permitir que um
administrador controle um sistema remotamente durante o processo de inicialização.
Depois de configurar o LightsOut Restore e adicionar a opção do menu de
inicialização, você poderá usar um dispositivo de hardware para se conectar
remotamente ao sistema. Depois de se conectar, você poderá ligar ou reiniciar o
sistema no ambiente de recuperação.
Nota: Se você usar a criptografia da unidade BitLocker da Microsoft para criptografar
os dados em uma unidade, esteja ciente de que o LightsOut Restore não funcionará
em unidades criptografadas. Para usar o LightsOut Restore, primeiro desative o
BitLocker e descriptografe a unidade.
Consulte “Para configurar e usar o LightsOut Restore” na página 200.

Para configurar e usar o LightsOut Restore
O LightsOut Restore funciona somente no sistema operacional primário. Não
funciona em computadores com várias inicializações (por exemplo, um computador
que inicia vários sistemas operacionais da mesma partição). O LightsOut Restore
é acessível somente pelo menu de inicialização. Se o sistema de arquivos ficar
corrompido e você não puder acessar o menu de inicialização, será necessário
iniciar o computador do Symantec Recovery Disk.
Se você usar a criptografia da unidade BitLocker da Microsoft para criptografar os
dados em uma unidade, esteja ciente de que o LightsOut Restore não funcionará
em unidades criptografadas. Para usar o LightsOut Restore, primeiro desative o
BitLocker e descriptografe a unidade.
Consulte “Sobre o uso do LightsOut Restore para recuperar remotamente
computadores-cliente” na página 199.
Tabela 7-2

O processo para configurar e usar o LightsOut Restore

Etapa

Descrição

Etapa 1

Assegure-se de que todos os seus servidores possam ser
gerenciados remotamente através de um dispositivo de hardware.
Tais dispositivos de hardware incluem uma placa RILO ou DRAC.
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Etapa

Descrição

Etapa 2

Instale o Symantec System Recovery nos computadores-cliente
que você deseja proteger e defina e execute políticas de backup
para criar pontos de recuperação.

Etapa 3

Instale o LightsOut Restore diretamente no sistema de arquivos
local do computador-cliente.

Etapa 4

Use o dispositivo RILO ou DRAC para conectar ao servidor remoto,
assim você pode recuperar um arquivo ou um sistema de um local
remoto. Depois você pode ligar o sistema ou reiniciá-lo.

Etapa 5

Abra o menu de inicialização quando o servidor remoto for iniciado
e selecione o nome que você deu ao ambiente de recuperação.
O servidor remoto inicia o Symantec Recovery Disk e a conexão
por meio do RILO ou do DRAC é perdida.

Para recuperar uma unidade
Para recuperar remotamente uma unidade de dados, já deve existir um ponto de
recuperação atual que inclua a unidade a ser recuperada. Quando a recuperação
for concluída, o computador será reinicializado automaticamente.
Em alguns casos, a unidade remota não poderá ser bloqueada para executar a
recuperação no Windows. Este problema pode ocorrer porque a unidade está em
uso por um programa. Nesses casos, o Ambiente de recuperação da Symantec
será iniciado para concluir a recuperação.
O LightsOut Restore já deve estar instalado no computador-cliente caso você
pretenda recuperar uma unidade do sistema. Se o LightsOut Restore não estiver
instalado no computador-cliente, você não poderá salvar a tarefa Recuperar
unidade.
Consulte “Para configurar e usar o LightsOut Restore” na página 200.
Nota: Antes de continuar, convém informar o usuário do computador-cliente. O
usuário deve fechar todos os aplicativos e arquivos que possam ser executados
ou abertos na unidade que você deseja recuperar.
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Aviso: Quando você recuperar uma unidade, todos os dados existentes na unidade
serão sobrescritos com os dados encontrados no ponto de recuperação. Quaisquer
alterações que você faça aos dados em uma unidade após a data do ponto de
recuperação usado para recuperá-la são perdidas. Por exemplo, se você criou um
novo arquivo de um programa de processamento de texto na unidade depois de
criar o ponto de recuperação, esse novo arquivo não será recuperado.
Consulte “Para recuperar um computador remoto” na página 204.
Para configurar uma tarefa remota de recuperação de unidade na guia Monitorar
tarefas

1

Instrua o usuário do computador-cliente a fechar todos os aplicativos e arquivos
que estejam em execução ou abertos na unidade que será recuperada.

2

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

3

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Recuperar unidade.

4

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.

5

Na lista suspensa, selecione um computador cuja unidade você queira
recuperar.

6

Execute um dos procedimentos a seguir:

7

■

Clique em Exibir pontos de recuperação do computador-cliente
gerenciado que foi selecionado.

■

Clique em Exibir pontos de recuperação de todos os
computadores-cliente gerenciados.

Opcionalmente, clique em Exibir pontos de recuperação de locais fora da
rede e do local.
Esta opção se aplicará somente se você usar um destino de cópia fora do
local em uma política de backup ou se configurar um local de cópia dedicada
fora do local.
Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.

8

Selecione um ponto de recuperação que você quer restaurar.

9

Se o ponto de recuperação é protegido por senha, digite a senha correta no
campo de texto.

10 Clique em Avançada.
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11 Na guia Selecionar destino, selecione a unidade que você deseja restaurar.
Se a unidade não tiver bastante espaço disponível para restaurar um ponto
de recuperação, selecione vários destinos contíguos no mesmo disco rígido.

12 Na guia Opções, defina as opções de restauração.
Verificar ponto de
recuperação antes da
restauração

Determina se um ponto de recuperação é válido ou está
corrompido antes de ser restaurado. Se o ponto de
recuperação estiver corrompido, o processo de
recuperação será interrompido. Essa opção aumenta
significativamente o tempo necessário para que a
recuperação seja concluída. Porém, ela assegura que o
ponto de recuperação que está sendo restaurado seja
válido.

Verificar erros no
sistema de arquivos

Verifica a unidade recuperada em busca de erros depois
que o ponto de recuperação é restaurado.

Redimensionar unidade Expande a unidade para ocupar o espaço não alocado da
restaurada
unidade de destino.
Definir unidade ativa
(para inicialização do
SO)

Faz da unidade recuperada a partição ativa (a unidade
através da qual o computador-cliente é iniciado). Somente
uma unidade pode ser ativada de cada vez. Se você
recuperar uma unidade secundária, não selecione esta
opção. (A unidade secundária é uma unidade diferente
daquela em que o sistema operacional Windows está
instalado.)

Restaurar assinatura do Restaura a assinatura original do disco físico da unidade
disco original
de disco rígido.
As assinaturas do disco estão incluídas no Windows Server
2003/Advanced Server/NT Server 4.0 Enterprise Edition
(SP3 e superior). As assinaturas do disco são necessárias
para usar a unidade de disco rígido.
Selecione essa opção caso uma das seguintes situações
seja verdadeira:
■

■

As letras de unidade do computador são atípicas (por
exemplo, letras atribuídas diferentes de C, D, E e assim
por diante).
Você restaura um ponto de recuperação para uma
unidade de disco rígido vazia.
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Tipo de partição

Inclui as seguintes opções:
■

■

Letra da unidade

Partição primária
Como os discos rígidos são limitados a quatro partições
primárias, selecione esse tipo se a unidade tiver quatro
partições ou menos.
Partição lógica
Selecione esse tipo se você precisar de mais de quatro
partições. Você pode ter até três partições primárias,
mais qualquer número de partições lógicas, até o
tamanho máximo do disco rígido.

Atribui uma letra de unidade à partição.

13 Clique em OK para retornar à página Criar nova tarefa.
14 Clique em OK.
15 No campo Status da tarefa, execute um dos seguintes procedimentos:
■

Para executar a tarefa assim que possível, clique em Agora e em
Agendamento.

■

Para agendar a tarefa para ser executada em horário e data posteriores,
clique em Agendamento. Especifique a data e a hora para a execução da
tarefa e depois clique em Agendar na parte inferior da página.

Clique duas vezes na descrição na tabela Status da tarefa para analisar um
resumo detalhado do progresso da tarefa.

Para recuperar um computador remoto
Você pode usar a tarefa Recuperar computador para restaurar uma, várias ou
todas as unidades em um computador selecionado. A recuperação é baseada no
ponto de recuperação que você selecionou.
Consulte “Como recuperar uma unidade remotamente” na página 198.
Consulte “Para executar uma recuperação expressa” na página 207.
Consulte “Recuperação de um computador localmente” na página 216.
Para configurar uma tarefa remota do Recuperar computador

1

Instrua o usuário do computador-cliente a fechar todos os aplicativos e arquivos
que estejam em execução ou abertos na unidade que será recuperada.

2

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.
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3

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Recuperar computador.

4

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.

5

Na lista suspensa, selecione um computador cujas unidades você queira
recuperar.

6

Execute um dos procedimentos a seguir:

7

■

Clique em Exibir pontos de recuperação do computador-cliente
gerenciado que foi selecionado.

■

Clique em Exibir pontos de recuperação de todos os
computadores-cliente gerenciados.

Opcionalmente, clique em Exibir pontos de recuperação de locais fora da
rede e do local.
Esta opção se aplicará somente se você usar um destino de cópia fora do
local em uma política de backup ou se configurar um local de cópia dedicada
fora do local.
Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.

8

Selecione um ponto de recuperação que você deseja recuperar.
Os pontos de recuperação armazenados na unidade de disco rígido local de
um computador são acessados somente por esse computador.

9

Se o ponto de recuperação é protegido por senha, digite a senha correta no
campo de texto.

10 Clique em Avançada.
11 Na guia Selecionar destino, selecione a unidade que você deseja restaurar.
Se a unidade não tiver bastante espaço disponível para restaurar um ponto
de recuperação, selecione vários destinos contíguos no mesmo disco rígido.

12 Na guia Opções, defina as opções de restauração.
Verificar ponto de
recuperação antes da
restauração

Determina se um ponto de recuperação é válido ou está
corrompido antes de ser restaurado. Se o ponto de
recuperação estiver corrompido, o processo de
recuperação será interrompido. Essa opção aumenta
significativamente o tempo necessário para que a
recuperação seja concluída. Porém, ela assegura que o
ponto de recuperação que está sendo restaurado seja
válido.
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Verificar erros no
sistema de arquivos

Verifica a unidade recuperada em busca de erros depois
que o ponto de recuperação é restaurado.

Redimensionar unidade Expande a unidade para ocupar o espaço não alocado da
restaurada
unidade de destino.
Definir unidade ativa
(para inicialização do
SO)

Faz da unidade recuperada a partição ativa (a unidade
através da qual o computador-cliente é iniciado). Somente
uma unidade pode ser ativada de cada vez. Se você
recuperar uma unidade secundária, não selecione esta
opção. (A unidade secundária é uma unidade diferente
daquela em que o sistema operacional Windows está
instalado.)

Restaurar assinatura do Restaura a assinatura original do disco físico da unidade
disco original
de disco rígido.
As assinaturas do disco estão incluídas no Windows Server
2003/Advanced Server/NT Server 4.0 Enterprise Edition
(SP3 e superior). As assinaturas do disco são necessárias
para usar a unidade de disco rígido.
Selecione essa opção caso uma das seguintes situações
seja verdadeira:
■

■

Tipo de partição

Inclui as seguintes opções:
■

■

Letra da unidade

As letras de unidade do computador são atípicas (por
exemplo, letras atribuídas diferentes de C, D, E e assim
por diante).
Você restaura um ponto de recuperação para uma
unidade de disco rígido vazia.

Partição primária
Como os discos rígidos são limitados a quatro partições
primárias, selecione esse tipo se a unidade tiver quatro
partições ou menos.
Partição lógica
Selecione esse tipo se você precisar de mais de quatro
partições. Você pode ter até três partições primárias,
mais qualquer número de partições lógicas, até o
tamanho máximo do disco rígido.

Atribui uma letra de unidade à partição.

13 Clique em OK para retornar à página Criar nova tarefa.
14 Clique em OK.
15 No campo Status da tarefa, execute um dos seguintes procedimentos:
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■

Para executar a tarefa assim que possível, clique em Agora e em
Agendamento.

■

Para agendar a tarefa para ser executada em horário e data posteriores,
clique em Agendamento. Especifique a data e a hora para a execução da
tarefa e depois clique em Agendar na parte inferior da página.

Clique duas vezes na descrição na tabela Status da tarefa para analisar um
resumo detalhado do progresso da tarefa.

Para executar uma recuperação expressa
Você pode usar a tarefa Recuperação expressa para restaurar pontos de
recuperação de um computador em um conjunto de computadores de destino.
A tarefa de recuperação expressa está disponível apenas da área da guia Monitorar
tarefas. Você pode aplicar a tarefa a vários computadores de uma só vez. A tarefa
de recuperação expressa, porém, não está disponível na guia Gerenciar tarefas.
As tarefas nessa guia podem apenas ser aplicadas a um computador de cada vez.
Consulte “Para recuperar um computador remoto” na página 204.
Para configurar uma tarefa remota Recuperação expressa

1

Na guia Monitorar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, clique com o botão direito do mouse em Tarefas do
Symantec System Recovery e, em seguida, clique em Nova > Tarefa.

2

Na árvore Tarefas de cliente, clique em Tarefas do Symantec System
Recovery > Recuperação expressa.

3

No painel direito da página Criar nova tarefa, digite um nome para a tarefa.
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4

Defina as configurações de recuperação expressa que você deseja.
Verificar ponto de recuperação Permite verificar se o ponto de recuperação
antes da recuperação
selecionado está estável e pode ser usado.
Quando você verifica um ponto de recuperação, o
tempo necessário para recuperá-lo pode duplicar.
Verificar erros no sistema de
arquivos

Permite verificar a unidade recuperada em busca
de erros após a restauração do ponto de
recuperação.

Usar o ponto de recuperação
mais recente do computador

Permite usar o ponto de recuperação mais recente
do computador.

Usar o último ponto de
recuperação disponível do
computador na data
especificada ou anterior

Permite usar o ponto de recuperação de um
computador com base na data em que foi criado.

Usar o ponto de recuperação
selecionado

Permite usar o ponto de recuperação que você
selecionou.

Exibir pontos de recuperação
de locais de rede locais e
externos

Permite exibir pontos de recuperação de um destino
de cópia fora do local em uma política de backup.
Ou, você configurou um local de cópia dedicada
fora do local.

Se o ponto de recuperação não estiver disponível
(excluído) no destino primário, o destino de cópia
fora do local será verificado em relação ao mesmo
ponto de recuperação. Se o ponto de recuperação
for encontrado, a tarefa de recuperação expressa
será executada. Caso contrário, a tarefa falhará.

Consulte “Sobre cópia fora do local” na página 111.
Selecione o ponto de recuperação que você quer
restaurar. Se o ponto de recuperação estiver
protegido por senha, digite a senha correta no
campo.

5

Clique em OK.

6

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para executar a tarefa o mais cedo
possível após salvá-la

Clique em Agora.
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Para executar a tarefa em um horário
específico ou várias vezes

Clique em Agendamento e defina então
uma das seguintes opções de
agendamento:
■

■

7

Na lista, selecione Na data/hora e
especifique a data, a hora e com que
frequência o agendamento se repete.
Na lista suspensa, selecione
Agendamento compartilhado e, em
seguida, selecione um agendamento
compartilhado para usar ou crie um.

Execute um ou mais dos itens a seguir:
■

Na lista suspensa Adição rápida, selecione um computador para adicionar
à lista de computadores aos quais o agendamento se aplica.

■

Clique em Adicionar para adicionar os computadores aos quais o
agendamento se aplica.
Você pode selecionar computadores individualmente e por destino.
A seleção de computadores por destino normalmente exige menos
manutenção que a seleção por computador individual. Se os computadores
aos quais você deseja aplicar um agendamento estiverem em um destino,
não haverá necessidade de mudar o agendamento. As participações de
destino são alteradas. Você obtém mais flexibilidade quando adiciona
computadores individualmente. Você pode adicionar qualquer computador,
independentemente de como seus destinos são organizados. Em muitas
situações, você pode usar uma combinação de destinos e de computadores
individuais.

8

Clique em Agendar na parte inferior da página.

9

Clique duas vezes na descrição na tabela Status da tarefa para analisar um
resumo detalhado do progresso da tarefa.
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Recuperação local de
arquivos, pastas, unidades
e computadores
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre como recuperar dados perdidos localmente

■

Recuperação de um computador localmente

■

Para iniciar um computador localmente usando o Symantec System Recovery
Disk

■

Verificação de erros no disco rígido

■

Para recuperar localmente um computador usando um Symantec System
Recovery Disk

■

Sobre usar o Restore Anyware para recuperar localmente a um computador
com hardware diferente

■

Para recuperar arquivos e pastas usando o Symantec System Recovery Disk

■

Sobre o uso das ferramentas da rede no Symantec Recovery Disk

■

Exibição das propriedades de um ponto de recuperação

■

Exibição das propriedades de uma unidade dentro de um ponto de recuperação

■

Sobre os utilitários de suporte no Symantec System Recovery Disk
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Sobre como recuperar dados perdidos localmente
O Symantec System Recovery pode restaurar arquivos, pastas ou unidades inteiras
que foram perdidos usando pontos de recuperação ou dados de backup de arquivos
e pastas.
Você deve ter um ponto de recuperação ou dados de backup de arquivos e pastas
para recuperar arquivos e pastas perdidos. Você deve ter um ponto de recuperação
para restaurar uma unidade inteira. Para recuperar mudanças recentes de um
arquivo ou de uma pasta perdidos, certifique-se de que o ponto de recuperação
seja atual. Ou seja, o backup deve ser pelo menos tão atual quanto as mudanças
que foram feitas nos dados perdidos.
Se você não puder iniciar o Windows, talvez seja necessário recuperar a unidade
do sistema. A unidade do sistema é a unidade em que o Windows está instalado
(tipicamente C:). Você pode usar o Symantec Recovery Disk para recuperar a
unidade do sistema.
Nota: Um backup ou uma restauração de arquivos e pastas apenas será possível
se for configurado no Symantec System Recovery do computador-cliente. Se você
instalou o Symantec System Recovery sem uma interface do usuário, em
computadores-cliente, o backup de arquivos e pastas não é possível.
Se você não puder encontrar os arquivos que você deseja restaurar procurando
através de um ponto de recuperação, você poderá usar o recurso Explorar do
Symantec System Recovery. Esse recurso atribui uma letra de unidade a um ponto
de recuperação (monta o ponto de recuperação) como se fosse uma unidade em
funcionamento. Você pode então usar o recurso de busca no Windows Explorer
para localizar os arquivos. Você pode arrastar e soltar arquivos para restaurá-los.
Consulte “Para recuperar arquivos e pastas localmente usando dados de backup
de arquivos e pastas” na página 211.
Consulte “Para recuperar arquivos e pastas localmente usando um ponto de
recuperação” na página 213.

Para recuperar arquivos e pastas localmente usando dados de
backup de arquivos e pastas
Se você tiver definido um backup de arquivos e pastas e precisar recuperar arquivos,
será possível recuperá-los de um backup recente de arquivos e pastas.
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Nota: Um backup ou uma restauração de arquivos e pastas apenas será possível
se for configurado no Symantec System Recovery do computador-cliente. Se você
instalou o Symantec System Recovery sem uma interface do usuário, em
computadores-cliente, o backup de arquivos e pastas não será possível.
O Symantec System Recovery inclui uma ferramenta de busca para ajudar a
localizar os arquivos que você deseja recuperar.
Consulte “Sobre como recuperar dados perdidos localmente” na página 211.
Para recuperar localmente arquivos e pastas usando dados de backup de arquivos
e pastas

1

No computador-cliente, na página Tarefas do Symantec System Recovery,
clique em Recuperar meus arquivos.

2

No painel esquerdo da janela Recuperar meus arquivos, selecione Arquivo
e pasta.

3

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

No campo Localizar arquivos a serem recuperados, digite o nome
completo ou parcial de um arquivo ou pasta que você queira restaurar e
clique em Pesquisar.
Por exemplo, digite receita. Essa pesquisa retorna todos os arquivos ou
pastas que incluírem a palavra receita em seu nome. Por exemplo, Minhas
receitas.doc, Receitas de cookies com chocolate.xls, Receitas para o
sucesso.mp3 e assim por diante.

■

Clique em Pesquisa avançada, digite seus critérios de busca e clique em
Pesquisar.
Para retornar à caixa de texto de pesquisa padrão, clique em Pesquisa
básica.

4

Na caixa de listagem de resultados da pesquisa, selecione os arquivos que
você quer restaurar.

5

Clique em Recuperar arquivos.
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6

Na caixa de diálogo Recuperar meus arquivos, execute um destes
procedimentos:
Para restaurar os arquivos na mesma
pasta onde eles estavam quando foram
armazenados em backup

Clique em Pastas originais.
Se você deseja substituir os arquivos
originais, selecione Sobrescrever
arquivos existentes. Se você não
selecionar essa opção, um número será
adicionado ao nome de arquivo. O arquivo
original não será alterado.
A opção Sobrescrever arquivos
existentes substituirá os arquivos de
mesmo nome que estiverem armazenados
nesse local pelos arquivos que você deseja
restaurar.

Para restaurar os arquivos em uma pasta Clique em Pasta Arquivos recuperados
de Arquivos recuperados na área de
na área de trabalho.
trabalho do Windows
O Symantec System Recovery cria uma
nova pasta chamada Arquivos
recuperados na área de trabalho do
Windows do computador-cliente.
Para restaurar os arquivos em um caminho Clique em Alternar pasta e digite o
de pasta específica
caminho do local onde você quer restaurar
os arquivos.

7

Clique em Recuperar.

8

Se você for solicitado a substituir o arquivo existente, clique em Sim. Apenas
clique em Sim se tiver certeza de que o arquivo selecionado é aquele que
você deseja recuperar.

9

Clique em OK.

Para recuperar arquivos e pastas localmente usando um ponto de
recuperação
Você também pode restaurar arquivos ou pastas usando pontos de recuperação,
desde que você tenha definido e executado um backup com base em unidade.
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Nota: Um backup ou uma restauração de arquivos e pastas apenas será possível
se for configurado no Symantec System Recovery do computador-cliente. Se você
instalou o Symantec System Recovery sem uma interface do usuário, em
computadores-cliente, o backup de arquivos e pastas não será possível.
Consulte “Sobre como recuperar dados perdidos localmente” na página 211.
Para recuperar local de arquivos e pastas usando um ponto de recuperação

1

No computador-cliente, na página Tarefas do Symantec System Recovery,
clique em Recuperar meus arquivos.

2

No painel esquerdo da janela Recuperar meus arquivos, selecione Ponto
de recuperação.

3

Se você quiser usar um ponto de recuperação diferente do selecionado na
caixa Ponto de recuperação, clique em Alterar.
Nota: Se o Symantec System Recovery não puder localizar um ponto de
recuperação, a caixa de diálogo Selecionar o ponto de recuperação será
exibida automaticamente.

4

Na caixa de diálogo Selecionar ponto de recuperação, defina a opção Exibir
por.
Data

Exibe todos os pontos de recuperação
descobertos na ordem em que foram
criados.
Se nenhum ponto de recuperação for
descoberto, a tabela ficará vazia. Você
deverá escolher uma das opções restantes
de Exibir por.

Nome do arquivo

Permite procurar outro local. Por exemplo,
uma unidade externa (USB), uma mídia
removível ou um local da rede (com
credenciais apropriadas da rede) para
selecionar um ponto de recuperação (.v2i).

Sistema

Exibe uma lista de todas as unidades em
seu computador e mostra todos os pontos
de recuperação associados. Você também
pode selecionar um arquivo de índice do
sistema (.sv2i) para exibir cada ponto de
recuperação que deseja recuperar.
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5

Na caixa Localizar arquivos a serem recuperados, digite o nome completo
ou parcial de um arquivo ou pasta que você queira restaurar e clique em
Pesquisar.
Por exemplo, digite receita para retornar qualquer arquivo ou pasta que inclua
a palavra receita no nome, como Minhas receitas.doc, Receitas.xls, Poesias
sobre receitas.mp3 e assim por diante.

6

Na tabela que relaciona os arquivos, selecione os arquivos que você deseja
restaurar.

7

Clique em Recuperar arquivos na barra de ferramentas.

8

Na caixa de diálogo Recuperar meus arquivos, execute um destes
procedimentos:
Para restaurar os arquivos na mesma
pasta onde eles estavam quando foram
armazenados em backup

Clique em Pastas originais.
Se você deseja substituir os arquivos
originais, selecione Sobrescrever
arquivos existentes. Se você não
selecionar essa opção, um número será
adicionado ao nome de arquivo. O arquivo
original não será alterado.

Nota: A opção Sobrescrever arquivos
existentes substitui arquivos de mesmo
nome nesse local pelos arquivos que você
deseja restaurar.
Para restaurar os arquivos em uma pasta Clique em Pasta Arquivos recuperados
de Arquivos recuperados na área de
na área de trabalho.
trabalho do Windows
O Symantec System Recovery cria uma
nova pasta chamada Arquivos
recuperados na área de trabalho do
Windows do computador-cliente.
Para restaurar os arquivos em um caminho Clique em Alternar pasta e digite o
de pasta específica
caminho do local onde você quer restaurar
os arquivos.

9

Clique em Recuperar.

10 Se tiver certeza de que o arquivo que você deseja recuperar é o correto, clique
em Sim.

11 Clique em OK.
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Recuperação de um computador localmente
Se o Windows não iniciar ou não for executado normalmente, você poderá recuperar
o computador usando o Symantec System Recovery Disk e um ponto de
recuperação disponível.
Nota: Se conseguir iniciar o Windows, e a unidade que você deseja restaurar for
uma unidade secundária, será possível restaurar a unidade no Windows. Uma
unidade secundária é qualquer unidade que não seja a do sistema, (ou a unidade
onde seu sistema operacional está instalado).
O Symantec System Recovery Disk permite executar um ambiente de recuperação
que fornece acesso temporário aos recursos de recuperação do Symantec System
Recovery. Por exemplo, você pode acessar o Assistente de Recuperação do
Meu computador para reiniciar o computador em seu estado anterior de utilização.
Nota: Se você comprou o Symantec System Recovery do fabricante de computador,
alguns recursos no ambiente de recuperação poderão não estar disponíveis. Por
exemplo, se o fabricante instalou o ambiente de recuperação no disco rígido do
computador. O fabricante pode também atribuir uma chave de teclado com a
finalidade de iniciar o ambiente de recuperação.
Quando você reiniciar o computador, procure instruções no monitor do computador
ou consulte as instruções do fabricante.
Tabela 8-1

Processo para recuperar um computador localmente

Ordem

Ação

Etapa 1

Configure o computador de modo que ele possa iniciar do
Symantec System Recovery Disk.
Consulte “Para configurar um computador localmente para
que seja iniciado de um pen drive ou DVD” na página 218.

Etapa 2

Inicie o computador-cliente usando o Symantec System
Recovery Disk.
Consulte “Para iniciar um computador localmente usando o
Symantec System Recovery Disk” na página 217.

Etapa 3

Verifique o disco rígido do computador para procurar erros
antes de executar uma recuperação.
Consulte “Verificação de erros no disco rígido” na página 219.
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Ordem

Ação

Etapa 4

Recupere o computador localmente usando o Symantec
System Recovery Disk.
Consulte “Sobre usar o Restore Anyware para recuperar
localmente a um computador com hardware diferente”
na página 226.
Consulte “Para recuperar localmente um computador usando
um Symantec System Recovery Disk” na página 220.

Para iniciar um computador localmente usando o
Symantec System Recovery Disk
O Symantec System Recovery Disk permite iniciar o computador que não pode
mais executar o sistema operacional Windows. Quando você iniciar o computador
usando o Symantec System Recovery Disk, uma versão simplificada do Windows
que executa um ambiente de recuperação será iniciada. No ambiente de
recuperação, você poderá acessar os recursos de recuperação do Symantec
System Recovery.
O ambiente de recuperação exige um mínimo de 1,5 GB de RAM para ser
executado. Se a placa de vídeo do computador estiver configurada para compartilhar
a RAM do computador, talvez seja preciso mais de 1,5 GB de RAM.
Para iniciar um computador localmente usando o Symantec System Recovery Disk

1

Se você armazenar pontos de recuperação em um pen drive ou em um DVD,
anexe ou insira o dispositivo agora (por exemplo, uma unidade de disco rígido
externa).
Como uma das melhores práticas, é necessário conectar o dispositivo antes
de reiniciar o computador usando o Symantec System Recovery Disk.

2

No computador-cliente, conecte o USB do Symantec System Recovery Disk
em sua unidade de mídia. Se seu Symantec System Recovery Disk estiver
em um DVD, insira-o na unidade da mídia.
Se o fabricante do computador instalou o Symantec System Recovery, o
ambiente de recuperação pode ter sido instalado na unidade de disco rígido
do computador. Fique atento ao monitor do computador após a reinicialização
para verificar as instruções na tela, ou consulte a documentação do fabricante.
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3

Reinicie o computador.
Se você não puder iniciar o computador do DVD ou USB do Symantec System
Recovery Disk, talvez seja preciso alterar as configurações de inicialização
no computador.
Consulte “Para configurar um computador localmente para que seja iniciado
de um pen drive ou DVD” na página 218.

4

Assim que você vir o alerta “Pressione qualquer tecla para inicializar do DVD
ou USB”, pressione uma tecla para iniciar o ambiente de recuperação.
Nota: Você deverá ficar atento a este aviso. Ele poderá aparecer e desaparecer
rapidamente. Se você não perceber o aviso, será necessário reiniciar o
computador novamente.

5

Leia o contrato de licença e clique em Aceitar.
Se você recusar, não poderá iniciar o ambiente de recuperação e o computador
será reiniciado.

Para configurar um computador localmente para que seja iniciado
de um pen drive ou DVD
Para executar um Symantec System Recovery Disk, você deve poder ligar o
computador usando um pen drive ou um DVD.
Consulte “Para iniciar um computador localmente usando o Symantec System
Recovery Disk” na página 217.
Para configurar um computador localmente para que seja iniciado de um pen drive
ou DVD

1

Ative o computador-cliente.

2

Enquanto o computador inicia, observe a parte inferior da tela onde um aviso
lhe dirá como acessar a configuração do BIOS.
Geralmente, é necessário pressionar a tecla Delete ou uma tecla de função
para iniciar o programa do BIOS do computador.

3

Na janela de configuração do BIOS, selecione Boot Sequence e pressione
Enter.

4

Siga as instruções na tela para definir o disco USB como o primeiro dispositivo
de inicialização da lista.
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5

Conecte o Symantec System Recovery Disk que está em um pen drive na
unidade de mídia. Se seu Symantec System Recovery Disk estiver em um
DVD, insira-o na unidade da mídia.

6

Salve as mudanças e saia da configuração do BIOS para reiniciar o computador
com as novas configurações.

7

Pressione qualquer tecla para iniciar o ambiente de recuperação (Symantec
System Recovery Disk).
Quando ligar um computador usando o DVD ou USB do Symantec System
Recovery Disk, você verá um alerta para Pressione qualquer tecla para
inicializar do DVD ou USB. Se você não pressionar uma tecla dentro de cinco
segundos, o computador tentará iniciar pelo próximo dispositivo relacionado
no BIOS.
Nota: Observe com cuidado a reinicialização do computador. Se você não
perceber o aviso, será necessário reiniciar o computador novamente.

Verificação de erros no disco rígido
Antes de iniciar o processo de recuperação, é necessário verificar o disco rígido
para verificar se há dados corrompidos ou danos de superfície.
Para verificar um disco rígido quanto a erros

1

No painel Analisar, clique em Procurar erros nos discos rígidos.

2

Selecione a unidade que você quer verificar.

3

Defina as opções de verificação de erros nos discos rígidos.
Corrigir
Corrige os erros no disco selecionado. Quando esta opção
automaticamente erros não estiver selecionada, os erros serão exibidos, mas não
do sistema de arquivos corrigidos.
Localizar e corrigir
setores defeituosos

4

Clique em Iniciar.

Localiza os setores defeituosos e recupera informações
legíveis.
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Para recuperar localmente um computador usando
um Symantec System Recovery Disk
Você pode restaurar um computador dentro do ambiente de recuperação. Se você
tiver um ponto de recuperação das unidades de disco rígido que deseja recuperar,
será possível recuperar totalmente o computador.
Se você pretender usar o recurso Restore Anyware, será necessário salvar o
arquivo do ponto de recuperação em um local que você possa acessar. Durante
uma recuperação com a opção Restore Anyware ativada, é possível que você seja
solicitado a fornecer drivers de disco, service packs, hotfixes e assim por diante.
Você deverá ter o CD de mídia do Windows disponível.
Consulte “Sobre usar o Restore Anyware para recuperar localmente a um
computador com hardware diferente” na página 226.
Para obter mais informações sobre como obter drivers do Restore Anyware, vá
para a Base de conhecimento da Symantec no seguinte URL:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-15 (em inglês)
Aviso: Antes de restaurar um computador usando o Restore Anyware, teste seu
acesso aos pontos de recuperação no ambiente de recuperação. Certifique-se de
que tenha acesso aos volumes da rede de armazenamento e de que possa
conectar-se à rede.
Consulte “Para recuperar um computador remoto” na página 204.
Consulte “Para iniciar um computador localmente usando o Symantec System
Recovery Disk” na página 217.
Para recuperar um computador localmente usando o Symantec System Recovery
Disk

1

Inicie o computador-cliente gerenciado usando o Symantec System Recovery
Disk.

2

No painel Início do Symantec System Recovery Disk, clique em Recuperar
meu computador.
Se seus pontos de recuperação estiverem armazenados na mídia e você tiver
apenas uma unidade de mídia, será possível ejetar o DVD do Symantec System
Recovery Disk agora.
Conecte o disco de USB que contém seus pontos de recuperação. Se seus
pontos de recuperação estiverem em um DVD, insira o DVD que contém esses
pontos.
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3

Na página Bem-vindo do assistente, clique em Avançar.
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4

No painel Selecione um ponto de recuperação para restaurar, selecione
um ponto de recuperação para restauração e clique em Avançar.
Use as opções de Selecione um ponto de recuperação para restaurar
quando você exibir pontos de recuperação por data
Exibir por - Data

Exibe todos os pontos de recuperação descobertos na
ordem em que foram criados.
Se nenhum ponto de recuperação for descoberto, a
tabela ficará vazia. Em tais casos, você pode pesquisar
todas as unidades locais no computador ou procurar
para encontrar um ponto de recuperação.

Selecione a pasta de origem Permite exibir uma lista de todos os pontos de
recuperação disponíveis que podem existir nas
unidades locais do seu computador ou em uma unidade
específica.
Mapear uma unidade de
rede

Permite especificar o caminho de uma pasta de rede
compartilhada e atribuir-lhe uma letra de unidade. Você
pode então procurar o local da pasta do arquivo de
ponto de recuperação desejado.

Procurar

Permite localizar um ponto de recuperação em uma
unidade local ou em uma pasta da rede.

Selecione um ponto de
recuperação

Permite selecionar o ponto de recuperação para
restaurar.

Detalhes do ponto de
recuperação

Fornece mais informações sobre o ponto de
recuperação que você deseja restaurar.

Use as opções de Selecione um ponto de recuperação para restaurar
quando você exibir pontos de recuperação por nome de arquivo
Exibir por - Nome do
arquivo

Permite exibir pontos de recuperação pelo nome de
arquivo.

Nome da pasta e do arquivo Permite especificar um caminho e um nome de arquivo
do ponto de recuperação
de um ponto de recuperação.
Mapear uma unidade de
rede

Permite especificar o caminho de uma pasta de rede
compartilhada e atribuir-lhe uma letra de unidade. Você
pode então procurar o local da pasta do arquivo de
ponto de recuperação desejado.
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Procurar

Permite localizar um ponto de recuperação em uma
unidade local ou em uma pasta da rede.

Detalhes do ponto de
recuperação

Fornece mais informações sobre o ponto de
recuperação que você deseja restaurar.

Use as opções de Selecione um ponto de recuperação para restaurar
quando você exibir pontos de recuperação por sistema
Exibir por - Sistema

Permite usar o arquivo atual do índice do sistema
situado no local de armazenamento do ponto de
recuperação. O arquivo de índice do sistema exibe
uma lista de todas as unidades em seu computador e
todos os pontos de recuperação associados que você
pode selecionar.
O uso de um arquivo de índice do sistema reduz o
tempo necessário para converter vários pontos de
recuperação. Quando um ponto de recuperação é
criado, um arquivo de índice do sistema é salvo com
ele. O arquivo de índice do sistema contém uma lista
dos pontos de recuperação mais recentes, que inclui
o local original da unidade de cada ponto de
recuperação.

Nome do arquivo e da pasta Permite especificar um caminho e um nome de arquivo
de índice do sistema
de um arquivo de índice do sistema que você queira
usar para a recuperação.
Mapear uma unidade de rede Permite especificar o caminho de uma pasta de rede
compartilhada e atribuir-lhe uma letra de unidade. Em
seguida, você pode procurar o local da pasta para o
arquivo de índice do sistema (.sv2i) que deseja.
Procurar

Permite procurar um caminho que contenha um
arquivo de índice do sistema.
Por exemplo, é possível procurar uma unidade externa
(USB), um local de rede ou uma mídia removível para
selecionar um arquivo de índice do sistema.
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5

No painel Unidades a recuperar, selecione cada unidade que deseja
recuperar, defina as opções que deseja e clique em Avançar.
Selecionar unidades a
restaurar

Permite selecionar as unidades que você deseja
recuperar.

Adicionar

Permite adicionar outras unidades que você deseja
recuperar.

Remover

Permite remover as unidades selecionadas da lista de
unidades para recuperar.

Editar

Permite editar as opções de recuperação de uma
unidade selecionada.

Verificar ponto de
recuperação antes da
restauração

Permite verificar se um ponto de recuperação é válido
ou está corrompido antes de ser restaurado. Se o ponto
de recuperação for inválido, a recuperação será
interrompida.
Essa opção pode aumentar significativamente o tempo
necessário para que a recuperação seja concluída.

Usar o Restore Anyware
para recuperar em outro
hardware

Indica que Restore Anyware é usado para restaurar
um ponto de recuperação em um computador com um
hardware diferente do computador em que o backup
foi feito.
Selecionado automaticamente se quaisquer das
seguintes afirmações forem verdadeiras:
Se você estiver apenas recuperando uma unidade de
dados em um hardware de computador novo ou
diferente, esta opção não será selecionada.

Quando você recuperar o computador, selecione a unidade em que o Windows
está instalado. Na maioria dos sistemas de computador, esta unidade é a C.
No ambiente de recuperação, as letras e os rótulos de unidade podem não
corresponder ao que aparece no Windows. Pode ser necessário identificar a
unidade correta com base em seu rótulo. Ou é possível identificar a unidade
por seu nome ou procurando os arquivos e as pastas no ponto de recuperação.

6

Opcionalmente, selecione uma unidade que você queira recuperar e clique
em Editar.
Selecione as opções que você deseja executar durante o processo de
recuperação e clique em OK para retornar ao painel Unidades a recuperar.
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Excluir unidade

Exclui uma unidade selecionada na lista para disponibilizar
espaço para restaurar seu ponto de recuperação.
Quando você usar esta opção, a unidade será marcada
apenas para exclusão. A exclusão real da unidade ocorrerá
depois que você clicar em Concluir no assistente.

Desfazer exclusão

Retorna uma unidade excluída à lista de unidades.

Redimensionar a
unidade após a
recuperação (somente
para espaço não
alocado)

Redimensiona um disco depois que o ponto de recuperação
é restaurado. Depois de selecionar esta opção, é possível
especificar o tamanho novo em megabytes. O tamanho
deve ser maior que aquele identificado do disco que você
selecionou na lista.

Partição primária

Como os discos rígidos são limitados a quatro partições
primárias, esta opção será apropriada se a unidade tiver
quatro partições ou menos.

Partição lógica

Esta opção é apropriada se você precisar de mais de quatro
partições. Você poderá ter até três partições primárias, além
de qualquer número de partições lógicas, até o tamanho
máximo de seu disco rígido.

Verificar se há erros no Verifica a unidade restaurada em busca de erros após a
sistema de arquivos
restauração do ponto de recuperação.
depois da recuperação
Definir unidade ativa
(para inicialização do
SO)

Faz com que a unidade restaurada seja a partição ativa
(por exemplo, a unidade na qual o computador é iniciado).
Você deverá selecionar essa opção se restaurar a unidade
na qual o sistema operacional foi instalado.

Restaurar assinatura do Restaura a assinatura original do disco físico da unidade
disco original
de disco rígido.
As assinaturas do disco fazem parte de todos os sistemas
operacionais Windows suportados pelo Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution. As assinaturas
do disco são necessárias para usar a unidade de disco
rígido.
Selecione essa opção caso uma das seguintes situações
seja verdadeira:
■

■

As letras de unidade do seu computador são atípicas
(por exemplo, letras atribuídas diferentes de C, D, E e
assim por diante).
Você restaura um ponto de recuperação em um novo
disco rígido vazio.
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Restaurar registro
Restaura o registro mestre de inicialização. O registro
mestre de inicialização mestre de inicialização está localizado no primeiro setor de
um disco rígido físico. O registro mestre de inicialização
consiste em um programa mestre de inicialização e de uma
tabela de partição que descreve as partições do disco. O
programa mestre de inicialização analisa a tabela de
partição do primeiro disco rígido para verificar qual partição
primária está ativa. Depois, ele inicia o programa de
carregamento do setor de inicialização da partição ativa.
Esta opção é recomendada somente para usuários
avançados e estará disponível somente se você restaurar
uma unidade inteira no ambiente de recuperação.
Selecione essa opção caso qualquer uma das seguintes
situações seja verdadeira:
■

■

■

Você deseja restaurar um ponto de recuperação em um
novo disco rígido vazio.
Você restaura um ponto de recuperação na unidade
original, mas as partições da unidade foram modificadas
desde a criação do ponto de recuperação.
Você suspeita de que um vírus ou outro problema tenha
corrompido o registro mestre de inicialização de sua
unidade.

7

Clique em Avançar para verificar as opções da recuperação que você
selecionou.

8

Selecione Reinicializar após conclusão se desejar que o computador seja
reiniciado automaticamente depois do processo de recuperação ter sido
concluído.

9

Clique em Concluir.

10 Clique em Sim para iniciar o processo de recuperação.

Sobre usar o Restore Anyware para recuperar
localmente a um computador com hardware diferente
O recurso Restore Anyware do Symantec System Recovery permite aos
administradores restaurar uma unidade do sistema de um computador-cliente
Windows 2000/2003/Vista/7. Você pode restaurar a unidade do sistema. Esta
recuperação será possível mesmo que o hardware seja diferente do computador
original do qual o ponto de recuperação foi criado.
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O Restore Anyware permite fazer as mudanças necessárias para que o sistema
possa ser iniciado. Dependendo da configuração do computador-cliente, talvez
seja necessário fazer mudanças adicionais para que o computador seja executado
exatamente como antes.
Se você pretender restaurar em um hardware idêntico (ou muito semelhante), não
precisará selecionar o Restore Anyware.
Por exemplo, você pode usar o Restore Anyware nos seguintes cenários:
■

A placa-mãe falha

■

Deseja fazer upgrade a um hardware novo de um computador mais antigo

Este recurso é usado apenas para recuperar unidades. O recurso não pode ser
usado para recuperar arquivos ou pastas.
Nota: Você pode obter mais informações sobre o suporte do controlador de domínio.
Consulte http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16.

Aviso: Se você tiver uma licença OEM de seu fornecedor de hardware ou uma
licença para usuário único, talvez seja preciso reativar seu software Windows. Você
pode reativá-lo usando sua chave de licença de produto Windows. Esteja ciente
de que as licenças OEM e para usuário único podem ter um número limitado de
ativações. Verifique se o uso do Restore Anyware não viola seus contratos de
licença de sistema operacional ou de aplicativos.
Mantenha em mente o seguinte quando você usar o Restore Anyware:
■

■

Executar o Restore Anyware em hardware significativamente diferente pode
exigir que você faça o seguinte:
■

Adicione drivers do dispositivo de armazenamento em massa.

■

Instale o hotfix para o sistema operacional Windows que você restaura.

■

Reative seu sistema operacional Windows quando o sistema reiniciar.

■

Forneça sua chave de licença quando o sistema reiniciar.

■

Forneça um nome de usuário e uma senha locais para o ponto de
recuperação quando o sistema reiniciar.

Quando você restaura um ponto de recuperação usando o Restore Anyware,
você pode ser alertado para fornecer o nome e a senha do administrador local.
Você deve ter estas informações prontas antes de executar a restauração. O
suporte técnico não pode restaurar uma senha perdida.
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■

Você não pode usar o Restore Anyware para restaurar um único ponto de
recuperação em vários computadores. O produto não gera um SID exclusivo
para cada computador.

■

Se você usar o Restore Anyware com um computador que usa um endereço
IP estático, é necessário reconfigurar manualmente o computador depois que
a restauração for concluída.

■

O Symantec System Recovery suporta uma NIC em um sistema. Se você tiver
um sistema de NIC dupla, talvez seja preciso configurar manualmente as NIC
adicionais para executar uma restauração com o Restore Anyware.

Consulte “Para recuperar localmente um computador usando um Symantec System
Recovery Disk” na página 220.

Para recuperar arquivos e pastas usando o Symantec
System Recovery Disk
Você pode usar o Symantec System Recovery Disk para iniciar o computador e
restaurar arquivos e pastas dentro de um ponto de recuperação.
O ambiente de recuperação inclui diversos utilitários de suporte que você pode
executar para solucionar problemas da rede ou do hardware. Por exemplo, você
pode fazer ping em um computador, renovar endereços IP ou obter as informações
sobre uma tabela de partição do disco rígido.
Consulte “Para iniciar um computador localmente usando o Symantec System
Recovery Disk” na página 217.
Para recuperar arquivos e pastas localmente usando o Symantec System Recovery
Disk

1

Inicie o computador-cliente usando o Symantec System Recovery Disk.

2

Clique em Recuperar e em seguida em Recuperar meus arquivos.

3

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Se o Symantec System Recovery Disk não puder localizar nenhum ponto
de recuperação, você será alertado a localizar um. Na caixa de diálogo
Abrir, navegue até um ponto de recuperação, selecione um e clique em
Abrir.

■

Se o Symantec System Recovery Disk encontrar pontos de recuperação,
selecione um ponto de recuperação da lista e clique em OK.
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Nota: Se você tiver problema para encontrar os pontos de recuperação em
um local da rede, na caixa Nome do arquivo, digite o nome do computador.
Em seguida, digite o compartilhamento que contém os pontos de recuperação.
Por exemplo, \\nome_do_computador\nome_de_usuário.
Se ainda tiver problemas, tente inserir o endereço IP do computador.

4

No painel de exibição em árvore do Navegador do ponto de recuperação,
clique duas vezes na unidade que contém os arquivos ou as pastas que você
quer restaurar.

5

No painel de conteúdo do Navegador do ponto de recuperação, selecione os
arquivos ou as pastas que você quer restaurar.

6

Clique em Recuperar arquivos.
Sempre que possível, a caixa de diálogo Recuperar itens preencherá
automaticamente a caixa de texto Restaurar nesta pasta com o caminho
original dos arquivos.
Se o local original não contiver uma letra de unidade, você deverá digitá-la no
início do caminho.
Nota: No ambiente de recuperação, as letras e os rótulos de unidade podem
não corresponder ao que aparece no Windows. Você pode ter que identificar
a unidade correta com base no rótulo, que é o nome atribuído a ela.

7

Se o caminho original for desconhecido ou você quiser restaurar os arquivos
selecionados em um local diferente, clique em Procurar para localizar o
destino.

8

Clique em Recuperar para restaurar os arquivos.

9

Clique em OK para encerrar.

Para explorar localmente arquivos e pastas em um computador
usando o Symantec System Recovery Disk
Você pode explorar arquivos e pastas em um computador usando o ambiente de
recuperação por meio do recurso Explorar meu computador.
Esse recurso usa o Navegador do ponto de recuperação e funções semelhantes
no Windows Explorer. Você pode navegar pela estrutura de arquivos de qualquer
unidade que for anexada ao computador do ambiente de recuperação.
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Para explorar o computador
◆

No painel Analisar, clique em Explorar meu computador.

Sobre o uso das ferramentas da rede no Symantec
Recovery Disk
Se você armazenar seus pontos de recuperação em uma rede, precisará de acesso
à rede. Este acesso permite restaurar seu computador ou seus arquivos e pastas
através do Symantec System Recovery Disk. O Symantec System Recovery Disk
inclui uma variedade de ferramentas de rede que você pode usar para ajudá-lo
com a recuperação.
Nota: Pode ser necessária memória de computador adicional para recuperar seu
computador ou arquivos através de uma rede.
Consulte “Inicialização de serviços de rede” na página 230.
Consulte “Sobre o mapeamento de uma unidade de rede no Symantec Recovery
Disk” na página 230.
Consulte “Configuração da conexão de rede” na página 231.

Inicialização de serviços de rede
Se precisar iniciar os serviços de rede, você pode fazer isso manualmente.
Para iniciar os serviços de rede
◆

No painel Rede, clique em Iniciar meus serviços de rede.
Para verificar a conexão à rede, você pode mapear uma unidade de rede.
Consulte “Sobre o mapeamento de uma unidade de rede no Symantec
Recovery Disk” na página 230.

Sobre o mapeamento de uma unidade de rede no Symantec
Recovery Disk
Se tiver iniciado os serviços de rede depois de iniciar o ambiente de recuperação,
você deverá mapear uma unidade de rede. Isso permite procurar nessa unidade
e selecionar o ponto de recuperação que você quer restaurar.
Se não houver um servidor DHCP ou se ele estiver indisponível, será necessário
fornecer um endereço IP estático e o endereço da máscara de sub-rede.
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Consulte “Configuração da conexão de rede” na página 231.
Depois de fornecer o endereço IP estático e o endereço da máscara de sub-rede,
você poderá inscrever o ambiente de recuperação. Porém, não há nenhuma maneira
de resolver nomes do computador. Quando você executar o Assistente de
Recuperação do Meu Computador ou o Navegador do ponto de recuperação,
será possível apenas procurar na rede usando os endereços IP para localizar um
ponto de recuperação. Você pode mapear uma unidade de rede de modo que
possa localizar os pontos de recuperação com mais eficácia. Ou você pode usar
a unidade de rede mapeada como um destino para os pontos de recuperação
criados dentro do ambiente de recuperação.
Para mapear uma unidade de rede dentro do Symantec System Recovery Disk

1

No Symantec System Recovery Disk, no painel Rede, clique em Mapear uma
unidade de rede.

2

Mapeie uma unidade de rede usando o caminho UNC do computador em que
o ponto de recuperação se situa.
Por exemplo: \\nome_do_computador\nome_do_compartilhamento ou
\\endereço_IP\nome_do_compartilhamento
Você também pode mapear uma unidade de rede através do Assistente de
Recuperação do Meu Computador ou do Assistente de Backup de Meu
computador no Symantec System Recovery Disk.

Configuração da conexão de rede
Você pode acessar a janela Configuração de rede para definir as configurações
de rede enquanto estiver no ambiente de recuperação.
Para configurar as definições da conexão de rede

1

Na janela principal do ambiente de recuperação, clique em Rede e depois em
Definir configurações da conexão de rede.

2

Se você for solicitado a iniciar os serviços da rede, clique em Sim.

Obtenção de um endereço IP estático
Você pode restaurar um ponto de recuperação localizado em uma unidade de rede
ou em um compartilhamento. Às vezes, porém, você não pode mapear uma unidade
ou procurar a unidade ou compartilhamento na rede para acessar o ponto de
recuperação. A falta de um serviço DHCP disponível pode causar essa falha.
Nesses casos, é possível atribuir um endereço IP estático exclusivo ao computador
com o ambiente de recuperação em execução. Você pode então mapear para a
unidade de rede ou para o compartilhamento.
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Para obter um endereço IP estático

1

Na janela principal do ambiente de recuperação, clique em Rede e depois em
Definir configurações da conexão de rede.

2

Na caixa Configuração de rede, clique em Use o endereço IP a seguir.

3

Especifique um endereço IP e uma máscara de sub-rede exclusivos para o
computador que você quer restaurar.
Certifique-se de que a máscara de sub-rede corresponda à máscara de
sub-rede do segmento de rede.

4

Clique em OK.

5

Clique em Fechar para retornar ao menu principal do ambiente de recuperação.

6

No painel Rede, clique em Efetuar ping de um computador remoto.

7

Digite o endereço do computador do qual você quer fazer ping no segmento
de rede.

8

Clique em OK.
Se você especificou um nome de computador ou um nome e um domínio de
computador como o método do endereço, anote o endereço IP retornado.
Se a comunicação com o computador do armazenamento funcionar como
esperado, você poderá usar o utilitário Mapear unidade de rede para mapear
uma unidade ao local do ponto de recuperação.

Exibição das propriedades de um ponto de
recuperação
Você pode exibir várias propriedades de um ponto de recuperação usando o
Navegador do ponto de recuperação, um componente do Symantec System
Recovery.
Para exibir as propriedades de um ponto de recuperação

1

No Navegador do ponto de recuperação, no painel em árvore, selecione o
ponto de recuperação que você quer exibir.

2

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

No menu Arquivo, clique em Propriedades.

■

Clique com o botão direito do mouse no ponto de recuperação e, em
seguida, clique em Propriedades.
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Descrição

Exibe um comentário atribuído ao usuário que está
associado ao ponto de recuperação.

Tamanho

Exibe o tamanho total (em megabytes) do ponto de
recuperação.

Criado

Exibe a data e hora em que o arquivo do ponto de
recuperação foi criado.

Compactação

Exibe o nível de compactação usado no ponto de
recuperação.

Expandido

indica se o arquivo inteiro do ponto de recuperação
está distribuído em diversos arquivos.

Protegido por senha

Exibe o status de proteção por senha da unidade
selecionada.

Criptografia

Exibe a força da criptografia usada com o ponto de
recuperação.

Formato

Exibe o formato do ponto de recuperação.

Nome do computador

Exibe o nome do computador em que o ponto de
recuperação foi criado.

Restore Anyware

Identifica se o Restore Anyware foi ativado para o
ponto de recuperação, essa propriedade é exibida.

Catalogado

Se você tiver ativado o suporte ao mecanismo de
pesquisa para o ponto de recuperação, essa
propriedade será exibida.

Criado por

Identifica o aplicativo (Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution) que foi usado para
criar o ponto de recuperação.

Exibição das propriedades de uma unidade dentro de
um ponto de recuperação
Você pode exibir várias propriedades de um ponto de recuperação usando o
Navegador do ponto de recuperação.
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Para exibir as propriedades de uma unidade dentro de um ponto de recuperação

1

No Navegador do ponto de recuperação, no painel em árvore, clique duas
vezes no ponto de recuperação que contém a unidade que você quer exibir.

2

Selecione uma unidade.

3

No menu Arquivo, clique em Propriedades.
Descrição

Exibe um comentário atribuído ao usuário que está
associado ao ponto de recuperação.

Letra original de unidade

Exibe a letra original de unidade atribuída à unidade.

Tamanho do cluster

Exibe o tamanho do cluster (em bytes) usado em uma
unidade FAT, FAT32 ou NTFS.

Sistema de arquivos

Exibe o tipo do sistema de arquivos usado na unidade.

Primária/Lógica

Exibe o status da unidade selecionada como a partição
primária ou lógica.

Tamanho

Exibe o tamanho total (em megabytes) da unidade.
Esse total inclui espaço usado e não utilizado.

Espaço usado

Exibe a quantidade de espaço usado (em megabytes)
na unidade.

Espaço não utilizado

Exibe a quantidade de espaço não usado (em
megabytes) na unidade.

Contém setores
defeituosos

Identifica se há algum setor inválido na unidade.

Sobre os utilitários de suporte no Symantec System
Recovery Disk
O ambiente de recuperação tem diversos utilitários que o suporte técnico da
Symantec pode solicitar que você use para solucionar quaisquer problemas de
hardware que forem encontrados.
Talvez seja necessário fornecer as informações que estes utilitários geram se você
ligar para o Suporte Técnico da Symantec em busca de ajuda para solucionar
problemas.
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Nota: Você somente deve usar essas ferramentas conforme a orientação do Suporte
Técnico da Symantec.
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Capítulo

9

Monitoração de
computadores e processos
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Exibição de relatórios

■

Configuração de uma política de opções do cliente para computadores

Exibição de relatórios
Você pode usar a guia Tarefas de relatórios para gerar vários relatórios
predefinidos com informações detalhadas sobre seu sistema de gerenciamento
de backup.
Consulte “Para exibir o status dos computadores em uma política de backup”
na página 143.
A seguinte tabela descreve os relatórios predefinidos que você pode gerar.
Tabela 9-1

Relatórios disponíveis

Relatório

Descrição

Políticas de backup Exibe uma visão geral detalhada de todas as políticas de backup
que estão disponíveis no Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Status de backup
dos computadores
gerenciados

Exibe o status de backup dos computadores-cliente que o Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution gerencia.

Políticas de licença Exibe todas as políticas de licença do Symantec System Recovery
disponíveis.
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Relatório

Descrição

Status da licença
dos computadores
gerenciados

Exibe o status da licença do Symantec System Recovery em
computadores.

Computadores
gerenciados com
Symantec System
Recovery

Exibe uma lista dos computadores-cliente que o Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution gerencia com o plug-in do
Symantec System Recovery instalado.

Computadores
gerenciados com
Symantec System
Recovery Linux
Edition

Exibe uma lista dos computadores-cliente que o Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution gerencia com o plug-in do
Symantec System Recovery Linux Edition instalado.

Computadores
gerenciados com
pontos de
recuperação

Exibe informações sobre os pontos de recuperação disponíveis. Os
pontos de recuperação excluídos não são incluídos no relatório.

Computadores
gerenciados com
versão não
suportada do
Symantec System
Recovery

Exibe os computadores que têm uma versão instalada do Symantec
System Recovery não suportada pelo Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution.

Uso de volume de
computadores
gerenciados

Exibe uma lista de computadores-cliente gerenciados (e a geração
de relatórios) e informações detalhadas sobre cada partição em seu
disco rígido.

Para exibir relatórios

1

Em Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, clique na
guia Tarefas de relatório.

2

Na árvore Symantec System Recovery no painel esquerdo, clique no nome
de um relatório.

Configuração de uma política de opções do cliente
para computadores
Você pode definir uma variedade de opções que afetam um computador ou grupos
inteiros de computadores.
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Para configurar uma política de opções do cliente para computadores

1

Na guia Gerenciar tarefas do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, expanda a lista Políticas de configuração no painel
esquerdo.

2

Execute um dos procedimentos a seguir:
Para editar a política
padrão de configuração
de cliente

Faça o seguinte:
■

■

■

Para criar uma nova
política de configuração
de cliente

No painel esquerdo, selecione um nome de política de
configuração do cliente.
No painel direito, selecione o nome da política padrão
na tabela.
Clique em Editar na barra de ferramentas da tabela.

Faça o seguinte:
■

■

■

■
■

No painel esquerdo, selecione um nome de política de
configuração do cliente.
No painel direito, na barra de ferramentas da tabela,
clique em Criar.
No painel exibido, na caixa de texto, digite um nome
para a política nova.
Clique em Aplicar.
No painel direito, na barra de ferramentas da tabela,
clique em Editar.

3

Na página exibida, próximo ao canto superior direito, verifique se a opção
Ativado está selecionada na lista para ativar a política.

4

Com base na política de configuração do cliente que você selecionou, defina
as opções de configuração que você deseja.
log de
eventos

Define o nível de prioridade mínimo e os tipos de mensagem de erro que
são adicionados ao log do aplicativo Windows relativos ao Symantec
System Recovery no computador.
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FTP

Define as configurações padrão da conexão FTP se você usar o FTP
como um destino de cópia fora do local.
As seguintes opções estão disponíveis:
■

■

■

■

■

Passivo (recomendado)
Ajuda a evitar conflitos com sistemas de segurança. Este modo é
necessário para alguns firewalls e roteadores. Quando você usar o
modo passivo, o cliente FTP abrirá a conexão com um endereço IP
e uma porta fornecidos pelo servidor FTP.
Ativo
Usará o modo ativo quando as conexões ou as tentativas de
transferência falharem no modo passivo ou quando você receber
erros do soquete de dados. Quando um cliente FTP for conectado
usando o modo ativo, o servidor abrirá uma conexão para um
endereço IP e uma porta que o cliente FTP fornece.
Limitar tentativas de conexão a
Especifica o número de vezes que o Symantec System Recovery no
computador-cliente tenta conectar-se a um servidor FTP antes de
desistir. O Symantec System Recovery pode tentar um máximo de
100 vezes.
Interromper a tentativa de conexão após
Especifica o número de segundos que o Symantec System Recovery
no computador-cliente tenta conectar-se a um servidor FTP antes de
desistir. Você pode especificar até 600 segundos (10 minutos).
Porta padrão
Indica a porta do servidor FTP que escuta uma conexão.
Você deve consultar o administrador do servidor FTP para garantir
que a porta especificada esteja configurada para receber dados de
entrada.

Arquivo de Define as seguintes opções do arquivo de log:
log
■ Nível de prioridade
Indica o nível de prioridade mínimo e os tipos de mensagens de erro
que você quer registrar em um arquivo relativos ao Symantec System
Recovery no computador.
■ Local do arquivo de log
Especifica o caminho que você deseja usar para armazenar arquivos
de log.
■ Tamanho máximo do arquivo
Especifica o tamanho máximo do arquivo de log. Quando o tamanho
máximo do arquivo for atingido, o arquivo de log será renomeado
(*.Old). Um novo log é iniciado e o nome de arquivo original é usado.
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Desempenho Ajusta a velocidade de funcionamento do Symantec System Recovery.
Este ajuste é feito durante a criação de um ponto de recuperação
arrastando-se a barra do regulador para a esquerda ou a direita.
Reduzindo a velocidade de funcionamento do Symantec System
Recovery, você pode melhorar o desempenho de outros programas de
software que possam estar em execução no computador. Quando o
Symantec System Recovery (com uma interface do usuário) for instalado,
o valor da regulagem que você definiu na solução terá preferência.
Portanto, o valor da regulagem definido por um usuário remoto será
ignorado.
Se você salvar pontos de recuperação em um local de armazenamento
da rede, você também poderá definir um valor de regulagem da rede. O
valor é definido especificando-se o número máximo de kilobytes por
segundo (200-1.048.576) de dados do ponto de recuperação que são
transferidos pela rede. Se sua rede tiver largura de banda limitada, você
poderá permitir a regulagem da rede durante um ponto de recuperação
para ajudar a reduzir o tráfego na rede.
Notificação Configura um usuário para receber mensagens de notificação de e-mail
do SMTP
SMTP.
Permite escolher o nível de prioridade mínimo e os tipos de mensagens
de erro que você deseja enviar relativos ao Symantec System Recovery
no computador.
É possível adicionar o nome do servidor de e-mail SMTP (por exemplo,
servidor_smtp.domínio.com ou servidor1) no qual você tem uma conta
válida. O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
não verifica a validade do nome do servidor ou do endereço de e-mail.
Você pode aumentar a segurança do e-mail enviado especificando um
nível de autenticação (Básico ou NTLM) e um nome de usuário e uma
senha. A autenticação anônima não requer um nome de usuário e uma
senha.
Você deve ter um sistema de e-mail compatível com SMTP, como um
servidor de e-mail POP3, para receber as mensagens de notificação.
Além disso, suponha que você mude a política de configuração da
Notificação do SMTP existente para Desativada. Mesmo que a política
esteja desativada, isso não impedirá que os destinos de recursos no
Symantec System Recovery enviem notificações de e-mail ao destinatário.
Para interromper as notificações por e-mail, é necessário criar uma política
de SMTP exclusiva que não tenha configurações de SMTP. Selecione
Ativa para ativar a política e implemente-a nos destinos de recursos
desejados.
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Notificação Recebe interceptações do SNMP do Symantec System Recovery quando
do SNMP você instala e configura o serviço de sistema SNMP do Windows.
Por padrão, o Symantec System Recovery não é ativado para enviar
interceptações aos gerenciadores de NMS.
Ícone da
bandeja

Mostra ou oculta o ícone do Symantec System Recovery da bandeja do
sistema nos computadores.
Ocultar o ícone da bandeja é útil pelas seguintes razões:
■

■

■

Você deseja que as ações do Symantec System Recovery
permaneçam invisíveis ao usuário.
Você não deseja adicionar outro ícone à bandeja do sistema do
computador.
Você deseja que os usuários evitem qualquer intervenção com o
Symantec System Recovery nos computadores críticos como os
servidores de produção.

O Symantec System Recovery e o plug-in do Symantec System Recovery
já devem estar instalados no computador-cliente.
Você pode escolher o nível de mensagens que deseja que o usuário
remoto veja, mesmo que o ícone da bandeja do sistema esteja oculto.
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Alerta de
volume

Muda a forma como o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution reporta o status de uma unidade específica em um
computador-cliente. Por exemplo, suponha que a unidade D contenha
dados sem importância e que você escolheu não incluí-lo em uma tarefa
de backup. O status de backup relata que o computador está vulnerável.
Você pode configurar o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution para ignorar a unidade D, de modo que o status
da unidade D não seja calculado. Também é possível especificar que
somente os erros, como backups perdidos ou com falhas, sejam incluídos
nos relatórios de status.
O status de backup é relatado em cada unidade do computador-cliente,
onde quer que a unidade esteja listada na solução. Quando você
personalizar os relatórios de status de uma unidade, o status será refletido
em qualquer lugar onde a unidade estiver relacionada no Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Primeiro, você deve determinar a importância dos dados em uma unidade
específica para depois decidir o nível de relatório de status a atribuir.
É possível definir o nível de relatório de status que você deseja associar
às unidades com base nos seguintes critérios:
■

■

■

Relatório de status completo
Mostra o status atual das unidades selecionadas onde o status é
exibido. Clique nessa opção se os dados forem importantes.
Relatórios de status somente com erros
Mostra o status atual das unidades selecionadas somente quando
ocorrem erros. Clique nessa opção se os dados forem importantes,
mas você deseja apenas que o status relate erros quando eles
ocorrerem.
Nenhum relatório de status
Não mostra nenhum status para as unidades selecionadas. Clique
nessa opção se os dados não forem importantes e se não for
necessário relatar os backups perdidos ou com falhas.

5

No campo Aplicado a, selecione um destino de recurso e selecione as regras
de filtragem que você deseja aplicar à política.

6

Clique em Salvar alterações.
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A

Como fazer backup de
bancos de dados
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Sobre como fazer backup de bancos de dados compatíveis com VSS

■

Sobre como fazer o backup de bancos de dados incompatíveis com VSS

■

Backup do Notification Server e do banco de dados

Sobre como fazer backup de bancos de dados
compatíveis com VSS
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution pode coexistir com
o Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service) para automatizar o processo de
backup de bancos de dados compatíveis com VSS, como:
■

Exchange Server 2007 ou superior

■

SQL Server 2005 ou superior

■

Controlador de domínio baseado em Windows Server 2003 ou superior

Nota: Licenciar o Symantec System Recovery em computadores-cliente não dá a
usuários qualquer direito de usar o VSS. O VSS deve ser licenciado separadamente
com a Microsoft, e os usuários devem cumprir quaisquer contratos de licença ou
documentação que acompanhem o VSS.
Consulte “Sobre como fazer o backup de bancos de dados incompatíveis com
VSS” na página 245.
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Bancos de dados compatíveis com VSS são ativados automaticamente e não
podem ser desativados. O VSS permite que os administradores de TI criem um
backup da cópia de sombra das unidades em um servidor. A cópia de sombra inclui
todos os arquivos (inclusive arquivos abertos).
Quando uma política de backup é iniciada, o Symantec System Recovery alerta o
VSS de que um ponto de recuperação está a ponto de ser criado. O VSS então
comunica essas informações aos bancos de dados compatíveis com VSS e os
coloca em estado desativado (em espera). (O Symantec System Recovery sempre
tentará se comunicar com o VSS se estiver instalado em um desktop ou em um
servidor e tentará fornecer ao VSS informações para desativar bancos de dados.)
Embora estejam nesse estado de desativação, os bancos de dados continuam a
gravar em logs de transação. O Symantec System Recovery faz uma captura de
imagem instantânea que inclui também todos os arquivos abertos. Quando uma
captura de imagem é concluída, o VSS é notificado, os bancos de dados são
ativados e os logs de transação continuam gravando no banco de dados. (Para
verificar se não há nenhum erro e se o VSS está em execução, você deve analisar
os logs de erro da Microsoft.)
Enquanto o ponto de recuperação estiver sendo criado da captura de imagem, os
bancos de dados e os aplicativos retornarão a um estado ativo e continuarão a
gravar dados. Esse tipo de integração significa que você pode fazer backup de
bancos de dados de importância crucial para os negócios a qualquer hora durante
o dia sem afetar a produtividade.
Pontos adicionais para o backup e a restauração de bancos de dados compatíveis
com VSS incluem o seguinte:
■

O Symantec System Recovery 2013 R2 suporta Exchange Server 2007 ou
superior, que implementa a tecnologia VSS. Se a carga do banco de dados
estiver pesada, a solicitação do VSS poderá ser ignorada.

■

Os backups devem ser executados no momento de menor carga.

■

Aplicativos de backup adicionais não são necessários para executar o Symantec
System Recovery com bancos de dados do Exchange.

■

Certifique-se de que você tenha instalado os service packs mais recentes de
seu banco de dados específico.

■

O Symantec System Recovery impede que as capturas de imagem do VSS
ocorram durante o momento em que o Symantec System Recovery estiver
criando um ponto de recuperação.

■

Se uma restauração completa do sistema for feita de um ponto de recuperação,
arquivos individuais poderão ser restaurados de uma captura de imagem do
VSS. Porém, o processo de restauração recomendado é usar o Symantec
System Recovery para montar o arquivo do ponto de recuperação como uma
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unidade virtual (usando o Recovery Point Browser). Ou, se você ativou a
indexação de arquivos ao definir a política de backup, você pode usar o Backup
Exec Retrieve para restaurar rapidamente os arquivos de que precisa.
■

Após uma restauração completa do sistema através de um ponto de recuperação
do Symantec System Recovery, uma captura de imagem do VSS que tenha
sido feita antes da data e hora da captura de imagem do Symantec System
Recovery não pode ser usada para restaurar o sistema inteiro.

Aviso: Poderá ocorrer a corrupção do banco de dados se o computador estiver
com espaço insuficiente no disco rígido quando você reconstruir um banco de
dados ao mesmo tempo em que executa um backup. Para evitar a corrupção de
banco de dados, você deve desativar o banco de dados antes de fazer backup
dele. Você também não deve reconstruir ou restaurar o banco de dados ao mesmo
tempo em que faz backup dele. Para evitar um possível conflito, o Symantec System
Recovery não permite fazer capturas de imagem do VSS e capturas de imagem
do Symantec System Recovery ao mesmo tempo.

Sobre como fazer o backup de bancos de dados
incompatíveis com VSS
Com o Symantec System Recovery, você pode criar pontos de recuperação a frio
manualmente, pontos de recuperação intermediários automaticamente ou pontos
de recuperação a quente de bancos de dados não compatíveis com VSS.
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution o servidor inclui um
banco de dados, que deva fazer backup o servidor com regularidade. Você deve
interromper os serviços do Altiris Notification Server antes de fazer backup para
não perder dados nem corrompê-los. Para interromper o servidor, você pode usar
o Symantec System Recovery através do Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution para criar automaticamente um ponto de recuperação a frio.
Um ponto de recuperação manual a frio (ou off-line) garante que todas as transações
de banco de dados sejam confirmadas no disco rígido. Depois, você pode usar o
Symantec System Recovery para criar o ponto de recuperação e reiniciar o banco
de dados.
Consulte “Criação de pontos de recuperação a frio, a quente ou intermediários”
na página 246.
Ao automatizar a criação de um ponto de recuperação quente (banco de dados
sem reconhecimento de VSS), você executa um arquivo de comando na política
de backup. O arquivo de comando é executado antes da captura de dados para
interromper o banco de dados e para aplicar todos os logs de transação ao disco
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rígido. Symantec System Recovery agarra "um ponto de recuperação do volume
virtual". Um segundo arquivo de comando é executado no backup para reiniciar
automaticamente o banco de dados enquanto o ponto de recuperação é criado
através do ponto de recuperação do volume virtual.
A captura de imagem de volume virtual leva somente alguns segundos para ser
criada. O banco de dados fica no estado do ponto de recuperação
momentaneamente; o que resulta em um número mínimo de arquivos de log criados.
Consulte “Para criar um ponto de recuperação intermediário automaticamente”
na página 247.
Se um ponto de recuperação a frio ou passivo não é possível em sua organização,
para fazer backup de bancos de dados não compatíveis com VSS, você pode criar
um ponto de recuperação dinâmico (ou online). O Symantec System Recovery
toma um ponto de recuperação consistente em caso de falha. Esse ponto de
recuperação é equivalente ao estado de um sistema que estava em execução
quando houve falha de energia. Um banco de dados que possa recuperar-se deste
tipo de falha pode ser recuperado através de um ponto de recuperação consistente
com travamento.
Consulte “Para criar um ponto de recuperação a quente” na página 247.
Consulte “Backup do Notification Server e do banco de dados” na página 247.
Consulte “Sobre como fazer backup de bancos de dados compatíveis com VSS”
na página 243.

Criação de pontos de recuperação a frio, a quente ou intermediários
Você pode criar pontos de recuperação a frio manualmente ou um ponto de
recuperação intermediário automaticamente de bancos não compatíveis com VSS.
Você também pode criar pontos de recuperação a quente em pontos de recuperação
não compatíveis com VSS.
Consulte “Sobre como fazer o backup de bancos de dados incompatíveis com
VSS” na página 245.
Consulte “Backup do Notification Server e do banco de dados” na página 247.
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Consulte “Criação de uma tarefa de backup independente” na página 130.
Para criar um ponto de recuperação a frio manualmente

1

Pare o banco de dados manualmente.

2

Use o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution para
executar um backup imediatamente usando as tarefas Executar política de
backup ou Backup independente.
O Symantec System Recovery captura instantaneamente um ponto de
recuperação de volume virtual do banco de dados.

3

Reinicialize manualmente o banco de dados a qualquer momento depois que
a barra de andamento do ponto de recuperação aparecer na página Monitorar
do console.
Enquanto o banco de dados é reiniciado, o ponto de recuperação real é criado
através do ponto de recuperação do volume virtual.

Para criar um ponto de recuperação intermediário automaticamente

1

2

Defina um backup que inclua os arquivos de comando que você criou para os
seguintes estágios do ponto de recuperação:
Antes da captura de
dados

Um arquivo de comando que interrompa o banco de dados.

Depois da captura de
dados

Um arquivo de comando que reinicie o banco de dados.

Use o Symantec System Recovery para executar a política de backup que
inclui os arquivos de comando.

Para criar um ponto de recuperação a quente
◆

Use o Symantec System Recovery para criar um ponto de recuperação sem
interromper ou reiniciar o banco de dados.
O Symantec System Recovery captura instantaneamente um “ponto de
recuperação do volume virtual” do qual o ponto de recuperação foi criado.

Backup do Notification Server e do banco de dados
Como o Notification Server inclui também um banco de dados, é necessário fazer
backup do servidor com regularidade. Esse processo requer que os serviços da
Web do Altiris Notification Server sejam interrompidos antes do backup para que
você não perca ou corrompa dados. Para automatizar tal processo de backup,
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você pode usar o Symantec System Recovery através do Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution para criar um ponto de recuperação frio.
Consulte “Para criar um ponto de recuperação intermediário automaticamente”
na página 247.
Tabela A-1

Backup do Notification Server e do banco de dados

Etapa

Descrição

Etapa 1

Instale o plug-in de instalação do Symantec
System Recovery e o Symantec System
Recovery.
Consulte “Para instalar o plug-in do Symantec
System Recovery em computadores”
na página 39.
Consulte “Para instalar o Symantec System
Recovery 2013 R2 ou o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition em
computadores-cliente” na página 44.

248

Como fazer backup de bancos de dados
Backup do Notification Server e do banco de dados

Etapa

Descrição

Etapa 2

Crie uma política de backup exclusivamente
para o Notification Server. Nenhum outro
computador deve ser atribuído a esta política
de backup.
■

■

Etapa 3

Tabela A-2

A política de backup precisa executar dois
arquivos de comando: um arquivo de
comando para interromper o Altiris
Notification Server antes que a captura
de imagem do computador seja realizada.
Outro arquivo de comando para reiniciar
o Notification Server imediatamente
depois da captura de imagem.
Consulte “Sobre a execução de arquivos
de comando durante um backup”
na página 124.
Certifique-se de que a política de backup
seja executada quando as políticas de
backup de outros computadores
gerenciados não estiverem sendo
executadas. Por exemplo, se a maioria
de suas políticas de backup são
agendadas para executar no 02:00 A M.,
a política de backup para o Symantec
System Recovery 2013 R2 Management
Solution o servidor deve executar mais
cedo do que o 02:00 A M. (ou superior).

Certifique-se de que o computador do
servidor do Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution não esteja atribuído
a nenhum Grupo que você tenha definido no
console. Isso garante que as políticas de
backup destinadas a outros computadores
não sejam atribuídas ao servidor.

Opções da guia Agendamento da política de backup para um
conjunto de pontos de recuperação

Opções da guia Agendamento Descrição
Agendamento

Permite selecionar os dias e um horário de início para
quando o backup deve ser executado.
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Opções da guia Agendamento Descrição
Hora de início (formato 24
horas)

Permite personalizar a hora de início do backup.

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Permite personalizar os dias da semana para execução
do backup. O padrão é a execução do backup de
segunda-feira à sexta-feira.

Executar mais de uma vez por
dia

Permite executar o backup mais de uma vez por dia
para proteger os dados que são editados ou alterados
frequentemente.

Tempo entre os backups

Permite especificar o tempo máximo que deve
transcorrer entre backups.

Número de vezes

Permite especificar o número de vezes por dia que o
backup deve ser executado.

Otimizar automaticamente

Permite a você selecionar com que frequência a
otimização deve ocorrer para que o destino de backup
gerencie o espaço em disco usado.
Você pode optar pelas seguintes opções:
■

■

■

Nunca
Indica que nenhuma exclusão de pontos de
recuperação incrementais será executada.
A cada quatro horas
Indica que uma exclusão de pontos de recuperação
incrementais com mais de quatro horas (ou mais
antigos) será executada a cada quatro horas. Além
disso, depois que o primeiro incremental do dia for
tomado, todos os arquivos incrementais de dois dias
antes serão consolidados em um único arquivo.
A cada doze horas
Indica que uma exclusão de pontos de recuperação
incrementais com mais de 12 horas (ou mais antigos)
será executada a cada 12 horas. Além disso, depois
que o primeiro incremental do dia for tomado, todos
os arquivos incrementais de dois dias antes serão
consolidados em um único arquivo.
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Opções da guia Agendamento Descrição
Distribuir a estratégia
aleatoriamente em (minutos)

Indica que a política é distribuída aleatoriamente durante
um número especificado de minutos (0 a 1440) em todos
os computadores atribuídos à política. Esta opção será
aplicável se você salvar pontos de recuperação em um
destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira distribuir uma
política de backup em 60 minutos a 120 computadores.
Cada um dos 120 computadores escolheria
aleatoriamente um horário dentro dos 60 minutos, antes
ou depois do horário de início agendado, para iniciar o
backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade de executar a
política na mesma hora de início em todos os
computadores, o que pode causar uma negação da
condição do serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.

Iniciar um novo conjunto de
pontos de recuperação

Permite selecionar com que frequência um novo conjunto
de pontos de recuperação deve ser iniciado.
As opções para iniciar novos conjuntos de pontos de
recuperação (básicos) incluem:
■

■

■

■

■

Semanalmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação no
primeiro backup agendado ou manual da semana.
Mensalmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação no
primeiro backup agendado ou manual do mês.
Trimestralmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação no
primeiro backup agendado ou manual a cada três
meses a partir da data em que você selecionou essa
opção.
Anualmente
Cria um novo conjunto de pontos de recuperação é
no primeiro backup agendado ou manual do ano,
uma vez por ano, na data em que você selecionou
nessa opção.
Personalizado
Permite que você defina opções semanais ou
mensais específicas para iniciar um novo conjunto
de pontos de recuperação.
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Opções da guia Agendamento Descrição
Personalizado

Permite personalizar o horário de início e os dias da
semana ou do mês para a execução do backup.

Nota: Se optar por arquivar pontos de recuperação,
considere a criação mais frequente de conjuntos de
pontos de recuperação para manter menor o tamanho
de seus conjuntos de pontos de recuperação.

Tabela A-3

Opções da guia Acionadores da política de backup para um conjunto
de pontos de recuperação

Opções da guia Acionadores

Descrição

Qualquer aplicativo for instalado

Indica que um ponto de recuperação incremental é
criado no momento em que os usuários começam a
instalar um aplicativo de software no computador.

Os aplicativos especificados
forem iniciados

Indica que um ponto de recuperação incremental é
criado no momento em que os usuários executam um
aplicativo de software específico no computador.

Um usuário que fizer logon no
computador

Indica que um ponto de recuperação incremental é
criado quando os usuários fizerem logon no Windows
em seu computador.

Um usuário fizer logoff do
computador)

Indica que um ponto de recuperação incremental é
criado no momento em que os usuários fazem logoff
do Windows no computador (mas não desligam o
Windows).

Os dados adicionados à unidade Indica que um ponto de recuperação incremental será
excedem
criado quando os dados adicionados a uma unidade
excederem uma quantidade (em megabytes) que
você especificou.

Tabela A-4

Opções da guia ThreatCon da política de backup para um conjunto
de pontos de recuperação

Opções da guia ThreatCon

Descrição

Não monitorar - Desativar

Permite desativar a monitoração dos níveis do ThreatCon
para a política de backup selecionada.

Nota: O nível 1 do Symantec ThreatCon indica que não
há nenhuma ameaça à segurança perceptível. Como o
nível 1 não sugere nenhuma ameaça, não é uma opção.
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Opções da guia ThreatCon

Descrição

Nível 2

Ameaças à segurança podem ocorrer, embora nenhuma
ocorrência de ameaças específicas tenha sido identificada.

Nível 3

Uma ameaça isolada à segurança está em andamento.

Nível 4

Ameaças extremas à segurança global estão em
andamento.

Tabela A-5

Opções de Agendamento da política de backup para um ponto de
recuperação independente

Opção Agendamento

Descrição

Cria um ponto de
recuperação
automaticamente

Permite especificar um agendamento de backup semanal
ou mensal.
As opções de agendamento incluem:
■

■

■

Semanalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente, em
cada dia da semana que você selecionou e na hora
especificada. Quando você cria pontos de recuperação
independentes uma ou mais vezes por semana, podem
ser necessárias grandes quantidades de espaço de
armazenamento.
Mensalmente
Cria um ponto de recuperação novo, independente, em
cada dia do mês que você selecionou e na hora
especificada.
Sem agendamento
Salva todas as configurações da política de backup,
exceto um agendamento. Depois, você poderá
implementar a política de backup quando for
conveniente atribuindo um agendamento à política.

Você também pode criar um ponto de recuperação único
e independente de uma só vez, sem agendamento.
Consulte “Criação de uma tarefa de backup independente”
na página 130.
Hora de início (formato 24
horas)

Permite personalizar a hora de início do backup.

Dias da semana

Permite personalizar os dias da semana para execução
da política de backup.
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Opção Agendamento

Descrição

Dias do mês

Permite personalizar os dias do mês para execução da
política de backup.

Distribuir a estratégia
Indica que a política é distribuída aleatoriamente durante
aleatoriamente em (minutos) um número especificado de minutos (0 a 1440) em todos
os computadores atribuídos à política. Esta opção será
aplicável se você salvar pontos de recuperação em um
destino da rede.
Por exemplo, suponha que você queira distribuir uma
política de backup em 60 minutos a 120 computadores.
Cada um dos 120 computadores escolheria aleatoriamente
um horário dentro dos 60 minutos, antes ou depois do
horário de início agendado, para iniciar o backup.
Essa opção ajuda a evitar a necessidade de executar a
política na mesma hora de início em todos os
computadores, o que pode causar uma negação da
condição do serviço na rede, no destino do ponto de
recuperação ou em ambos.
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Sobre o Active Directory
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Sobre a função do Active Directory

Sobre a função do Active Directory
Ao proteger um controlador de domínio com o Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution, esteja ciente do seguinte:
■

Se seu controlador de domínio for o Windows Server 2003, ele suportará o
Serviço de cópias de sombra de volume (VSS, Volume Shadow-copy Service).
O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution chamará
automaticamente o VSS para preparar o banco de dados do Active Directory
para o backup. Os controladores de domínio do Windows 2000 não suportam
VSS. Nos casos em que o controlador de domínio estiver em execução em um
servidor Windows 2000, o banco de dados do Active Directory deverá ser
armazenado em backup usando o NTbackup. Este backup deve ser feito antes
de usar o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution para
proteger todo o sistema. Este processo pode ser automatizado usando um
comando externo que chame o Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. Quando configurar uma tarefa de backup, você terá a
opção de digitar comandos externos. Esta opção fornece um processo para
proteger os controladores de domínio que não suportam VSS.
Consulte “Sobre a execução de arquivos de comando durante um backup”
na página 124.

■

Para participar em um domínio, cada computador do domínio deverá negociar
um token de confiança com um controlador de domínio. Por padrão, esse token
é atualizado a cada 30 dias. Este intervalo de tempo pode ser alterado e é
mencionado como uma confiança do canal seguro. O controlador de domínio
não atualiza automaticamente um token do confiar que um ponto de recuperação
contenha. Portanto, quando você recuperar um computador usando um ponto
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de recuperação que contenha um token desatualizado, o computador não
poderá participar do domínio. O computador deverá ser adicionado ao domínio
por alguém que tenha as credenciais necessárias.
No Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, este token de
confiança poderá ser restabelecido automaticamente se o computador participar
do domínio no momento em que o processo de recuperação for iniciado.
■

Na maioria dos casos, os controladores de domínio devem ser restaurados sem
autorização. Essa ação impedirá que os objetos desatualizados no Active
Directory sejam restaurados. Os objetos desatualizados são chamados
tombstones. O Active Directory não restaura dados que são mais antigos do
que os limites definidos. Restaurar um ponto de recuperação válido de um
controlador de domínio é o equivalente de uma restauração não autoritativa.
Para determinar que tipo de restauração você quer executar, consulte a
documentação da Microsoft. Uma restauração não autoritativa impedirá conflitos
de tombstone.

Para obter mais detalhes sobre a proteção dos controladores de domínio não
compatíveis com VSS, consulte o informe oficial “Proteção do Active Directory”
(em inglês) no seguinte site.
http://sea.symantec.com/protectingdc
Você também pode consultar a Base de conhecimento da Symantec:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16
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Backup de ambientes
virtuais da Microsoft
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Sobre como fazer backup de discos rígidos virtuais da Microsoft

■

Sobre como fazer backup e restaurar máquinas virtuais Microsoft Hyper-V

Sobre como fazer backup de discos rígidos virtuais
da Microsoft
O Microsoft Windows 7/Server 2008 R2 suportam agora o uso de discos rígidos
virtuais (VHDs). A Microsoft não suporta o backup de um disco físico e de um VHD
nesse disco físico na mesma tarefa de backup. Esta limitação aplica-se também
ao Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Você não pode
fazer o backup de um disco físico e de seus equivalentes VHD na mesma tarefa
de backup do Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Também
não é suportado o backup de um VHD que esteja hospedado ou “aninhado” em
outro VHD. Se você quer fazer o backup de um disco físico e de um VHD nesse
disco, é necessário criar tarefas de backup separadas para cada disco.
Fazer backup de um disco físico que hospeda um VHD é suportado, desde que
não seja incluído como outro volume no mesmo backup. Quando um disco físico
que hospeda um VHD for armazenado em backup, o VHD será tratado como outro
arquivo que faz parte do backup de disco físico.
Os VHDs podem ser conectados e desconectados de seus hosts do disco físico
(volumes). A Microsoft recomenda que você desconecte um VHD que esteja
armazenado em um volume do host antes de fazer o backup. Não desconectar um
VHD antes de fazer o backup de um volume do host pode resultar em uma cópia
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incompatível do VHD no backup. Após restaurar um volume do host, você pode
anexar novamente o arquivo VHD.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Você pode encontrar mais informações sobre como fazer backup de VHDs no site
da Microsoft.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440865(WS.10).aspx
Encontre as informações sobre como fazer backup e restaurar máquinas virtuais
do Microsoft Hyper-V:
Consulte “Sobre como fazer backup e restaurar máquinas virtuais Microsoft Hyper-V”
na página 258.

Sobre como fazer backup e restaurar máquinas
virtuais Microsoft Hyper-V
Para criar um backup de uma máquina virtual Microsoft Hyper-V, é necessário
fazer o backup dos volumes do computador onde a máquina virtual está hospedada.
Crie um backup ativo ou um backup do estado do sistema do computador-host.
Você não pode fazer backup ou restaurar uma máquina virtual específica. Um
backup ativo é criado enquanto a máquina virtual está em execução (backup
dinâmico).
Um backup do estado do sistema é criado em qualquer das seguintes condições:
■

O sistema operacional convidado na máquina virtual não está em execução
(backup a frio).

■

O componente de integração Hyper-V do VSS não está instalado na máquina
virtual.

Nota: O Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution não pode
fazer backup de volumes compartilhados em cluster. Como os volumes nessa
configuração são acessíveis a cada um dos computadores-host em cluster do
Hyper-V, um determinado volume não pode ser bloqueado para o backup. Porém,
os discos em cluster podem ser armazenados em backup pelo Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution porque um host tem acesso exclusivo
ao disco.
Para criar um backup de uma máquina virtual em execução, as seguintes condições
devem ser cumpridas:
■

O sistema operacional convidado deve estar em execução.
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■

O computador convidado deve executar o Windows Server 2003 ou superior.
Se o computador convidado executar o Windows 2000, você poderá apenas
criar um backup do estado do sistema (backup a frio).

■

O componente de integração VSS do Hyper-V deve estar instalado em cada
máquina virtual para ser armazenado em backup.
Se você mover uma máquina virtual do Virtual Server 2005 para Hyper-V,
primeiro desinstale o componente de integração Virtual Server 2005 da máquina
virtual. Após o componente de integração Virtual Server 2005, você pode instalar
o componente de integração Hyper-V VSS.

■

A máquina virtual convidada deve estar configurada para usar apenas discos
básicos, não discos dinâmicos.
Esta é a configuração padrão para instalar uma máquina virtual do Windows.

■

Todos os volumes nos discos fixos devem suportar a criação de capturas de
imagem.

Se você executar um backup quando estas condições não estiverem sendo
cumpridas, o Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution criará
um ponto de recuperação consistente com travamento. Um ponto de recuperação
consistente com travamento captura a máquina virtual como se ela tivesse
enfrentado uma falha elétrica ou de sistema.
Você pode restaurar uma máquina virtual específica do ponto de recuperação do
computador-host usando o Navegador do ponto de recuperação. Use o Navegador
do ponto de recuperação para extrair os arquivos que compõem a máquina virtual.
O ponto de recuperação do computador-host deve incluir o volume que contém a
máquina virtual que você quer restaurar.
Para saber mais sobre as limitações do Hyper-V ao fazer backup de bancos de
dados em máquinas virtuais, consulte a Base de conhecimento da Symantec:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Encontre informações sobre como fazer backup de discos rígidos virtuais da
Microsoft:
Consulte “Sobre como fazer backup de discos rígidos virtuais da Microsoft”
na página 257.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2 (em inglês)
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Sobre o Symantec System
Recovery 2013 R2
Management Solution e o
Windows Server 2008 Core
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Sobre o Symantec System Recovery 2013 R2 e o Windows Server 2008 Core

■

Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 no Windows Server 2008
Core usando comandos

Sobre o Symantec System Recovery 2013 R2 e o
Windows Server 2008 Core
O Windows Server 2008 Core não inclui a tradicional interface gráfica do usuário
(GUI, graphical user interface) que está disponível em outras versões do Windows.
Ele é instalado e gerenciado basicamente usando comandos na interface de linha
de comando.
Embora o Symantec System Recovery 2013 R2 possa ser instalado no Windows
Server 2008 Core, é uma instalação apenas de agente. O Windows Server 2008
Core não suporta Microsoft .NET. Portanto, a GUI do Symantec System Recovery
não pode ser instalada. O Symantec System Recovery é suportado no Windows
Server 2008 Core por um agente sem periféricos apenas. Você pode instalar o
Symantec System Recovery 2013 R2 usando comandos na linha de comando.
Você também pode instalar (por envio) o agente através de um computador remoto.
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O gerenciamento um a um é o único método suportado para fazer backup e
restaurar um computador Windows Server 2008 Core. Isso significa que, depois
de instalar o agente em um computador Windows Server 2008 Core, conecte-se
a ele de um computador remoto com um dos seguintes itens em execução:
■

Symantec System Recovery 2013 R2

■

Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Antes de instalar o agente remotamente em um computador Windows Server 2008
Core, é necessário configurar o firewall para permitir o acesso ao servidor. Por
padrão, o firewall é configurado para não permitir nenhum acesso ao servidor.
Para obter mais informações sobre como configurar o firewall em um computador
Windows Server 2008 Core, consulte o site da Microsoft.
O Windows-on-Windows de 64 bits (WoW64) é um subsistema do sistema
operacional Windows e é necessário para executar aplicativos de 32 bits em versões
de 64 bits do Windows. Ele é instalado por padrão e incluído em todas as versões
de 64 bits do Windows. Se você desinstalou o WoW64 de um computador Windows
Server 2008 Core R2, será necessário reinstalá-lo antes de instalar o Symantec
System Recovery 2013 R2.
Consulte “Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 no Windows Server
2008 Core usando comandos” na página 261.

Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2
no Windows Server 2008 Core usando comandos
As seguintes opções existem para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2
em um sistema Windows Server 2008 Core. São eles
■

Instalação completa com suporte a GUI

■

Instalação silenciosa completa com registro em log

■

Instalação silenciosa apenas de agente com registro em log
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Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 usando a opção de instalação
completa com suporte a GUI

1

No CD do Symantec System Recovery 2013 R2, procure e execute
Browser.exe.
Um ambiente gráfico (GUI) será iniciado onde você concluir o restante da
instalação.

2

Conclua a instalação seguindo as etapas no Assistente de Instalação.
Mesmo que o Symantec System Recovery completo seja instalado, apenas o
agente é necessário e usado no Windows Server 2008 Core.

Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 usando a opção de instalação
silenciosa completa com registro em log

1

No CD do Symantec System Recovery 2013 R2, mude diretório de instalação.

2

Execute o comando a seguir:
Setup.exe /S: /FULL:

Mesmo que o Symantec System Recovery completo seja instalado, apenas o
agente é necessário e usado no Windows Server 2008 Core.
Para instalar o Symantec System Recovery 2013 R2 usando a opção de instalação
silenciosa apenas do agente com registro em log

1

No CD do Symantec System Recovery 2013 R2, mude diretório de instalação.

2

Execute o comando a seguir:
Setup.exe /S: /SERVICE:

262

Apêndice

E

Como usar um mecanismo
de pesquisa para localizar
pontos de recuperação
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Sobre o uso de um mecanismo de pesquisa para pesquisar pontos de
recuperação

Sobre o uso de um mecanismo de pesquisa para
pesquisar pontos de recuperação
O Symantec System Recovery suporta o uso do Google Desktop para pesquisar
nomes de arquivos em pontos de recuperação.
Nota: Somente o Symantec System Recovery 2011 e Backup Exec System
Recovery 2010 fornecem o suporte para usar o mecanismo de pesquisa do Google
Desktop para procurar nomes do arquivo nos pontos de recuperação. O Symantec
System Recovery 2013 não suporta o mecanismo de pesquisa do Google Desktop.

Nota: O Backup Exec Retrieve é suportado também, mas o departamento de TI
de sua empresa deve instalá-lo. Quando ele for instalado, nada precisará ser feito
para ativá-lo. Consulte o departamento de TI para obter detalhes.
Quando um backup é executado, o Symantec System Recovery gera um catálogo
de todos os arquivos incluídos no ponto de recuperação. O Google Desktop poderá
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usar o catálogo para gerar um índice dos arquivos contidos em cada ponto de
recuperação.
Quando você ativar o suporte ao mecanismo de pesquisa, o Symantec System
Recovery criará um catálogo de todos os arquivos contidos em um ponto de
recuperação. Os mecanismos de pesquisa como o Google Desktop usam o arquivo
de catálogo para gerar um índice. Você pode então pesquisar arquivos pelo nome.
O Google Desktop não indexa o conteúdo dos arquivos. Ele somente indexa os
nomes do arquivo.
Os pontos de recuperação já existentes quando você ativar esse recurso não
podem ser indexados. Esta restrição é porque a lista de arquivos exigidos pelos
mecanismos de pesquisa para gerar índices pesquisáveis é adicionada aos pontos
de recuperação. Depois de ativar esse recurso, execute cada uma de suas políticas
de backup para criar um ponto de recuperação novo que contenha as informações
necessárias para a indexação.
Nota: Se o destino de backup estiver em uma unidade de rede, certifique-se de
adicionar o local às preferências do Google Desktop.
Consulte “Ativação do suporte a mecanismo de pesquisa nos pontos de
recuperação” na página 264.
Consulte “Recuperação de arquivos usando o recurso Pesquisar no Desktop do
Google Desktop” na página 273.
Consulte “Solução de problemas do Google Desktop com o Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution” na página 273.

Ativação do suporte a mecanismo de pesquisa nos pontos de
recuperação
Para procurar pontos de recuperação com um mecanismo de pesquisa como o
Google Desktop, é necessário executar estes procedimentos:
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Tabela E-1

Processo para ativar o suporte ao mecanismo de pesquisa nos
pontos de recuperação

Processo

Descrição

Instale um mecanismo de pesquisa

O departamento de TI de uma organização
instala o Backup Exec Retrieve. Peça a seu
departamento de TI, se disponível.
Você pode fazer o download e instalar o
Google Desktop de graça na Internet. Acesse
desktop.google.com.
Consulte “Para instalar o Google Desktop”
na página 269.

Ative o suporte ao Google Desktop

É necessário um plug-in da Google para o
Symantec System Recovery no
computador-cliente para que você possa usar
a pesquisa do Google para localizar e
recuperar arquivos.
O plug-in é instalado automaticamente
quando você ativa esse recurso.
Consulte “Para instalar o Google Desktop”
na página 269.

Ative o suporte ao mecanismo de pesquisa
ao definir ou editar uma política de backup

Ao criar ou editar uma política de backup
avançada, ative o suporte ao mecanismo de
pesquisa.
Na próxima vez em que o backup for
executado, ele criará uma lista de todos os
arquivos contidos no ponto de recuperação
resultante. Com isso, um mecanismo de
pesquisa como o Google Desktop poderá
usar a lista para gerar seu próprio índice,
permitindo que você execute pesquisas por
nome de arquivo.

Tabela E-2

Opções avançadas de ponto de recuperação

Opção

Descrição

Política de backup ativo

Ativa a política de backup no computador-cliente gerenciado.
Se você desmarcar essa opção, a política de backup será
enviada ainda ao computador-cliente gerenciado, mas não
será ativada.
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Opção

Descrição

Limitar o número de
conjuntos de pontos de
recuperação (bases) salvos
para este backup (somente
conjuntos de pontos de
recuperação)

Especifica o número máximo de pontos de recuperação ou
de conjuntos de pontos de recuperação que são salvos para
cada unidade.

Quando este limite for atingido, cada ponto de recuperação
ou conjunto sucessivo primeiramente será criado e
armazenado. O ponto de recuperação ou o conjunto mais
ou
antigo previamente criado será então excluído (incluindo
todos os incrementais associados, se aplicável) do mesmo
Limitar o número de pontos
local de armazenamento.
de recuperação salvos para
este backup (somente
Certifique-se de ter espaço suficiente no disco rígido para
pontos de recuperação
acomodar o número de pontos de recuperação ou de
independentes)
conjuntos especificados, mais um ponto de recuperação ou
conjunto extra.
Se você ficar sem espaço no disco rígido antes que o número
seja atingido, o processo do ponto de recuperação recorrente
não poderá ser concluído com êxito, e um ponto de
recuperação ou um conjunto atual não será criado.
Verificar ponto de
Verifica se um ponto de recuperação ou um conjunto de
recuperação após a criação pontos de recuperação é válido ou corrompido imediatamente
depois de sua criação.
Para conhecer as etapas necessárias para verificar a
integridade de um ponto de recuperação muito depois de
criado, consulte a documentação do produto Symantec
System Recovery.
Verificar um ponto de recuperação pode aproximadamente
duplicar o tempo necessário para criá-lo.
Desativar cópia
SmartSector

Acelera o processo de cópia, gravando apenas os setores
do disco rígido com dados. Porém, em alguns casos, pode
ser desejável copiar todos os setores em seu layout original,
contenham dados ou não.
Se você quiser copiar setores utilizados e não utilizados do
disco rígido, selecione Desativar cópia SmartSector.
Selecionar essa opção aumenta o tempo do processo e
resulta geralmente em um tamanho maior do arquivo do
ponto de recuperação.
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Opção

Descrição

Ignorar setores inválidos
durante a cópia

Cria um ponto de recuperação mesmo se houver setores
inválidos na unidade de disco rígido. Embora a maioria das
unidades não tenha setores inválidos, a possibilidade de que
aconteçam problemas aumenta durante a vida útil da unidade
de disco rígido.

Executar backup VSS
completo

Permite executar um backup completo no armazenamento
do VSS e enviar um pedido para que o VSS verifique seu
próprio log de transação. Esta opção é usada para aplicativos
do VSS, tais como Microsoft SQL.
O VSS determina que transações já foram confirmadas no
banco de dados e depois trunca essas transações. Entre
outras coisas, os logs de transação truncados ajudam a
manter o tamanho do arquivo gerenciável e limitam a
quantidade de espaço da unidade de disco rígido que o
arquivo usa.
Se você não selecionar essa opção, os backups ainda
ocorrem no armazenamento do VSS. Porém, o VSS não
trunca automaticamente os logs de transação que seguem
um backup.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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Opção

Descrição

Dividir em arquivos
Divide um ponto de recuperação em dois ou mais arquivos
menores para simplificar o menores. Esses recursos serão úteis se você criar ou
arquivamento
exportar um ponto de recuperação que queira copiar mais
tarde para uma mídia removível por segurança. O ponto de
recuperação é dividido em arquivos menores, mais
gerenciáveis. Você pode copiar os arquivos em mídia
removível em separado, tal como DVD ou CD.
Se o Symantec System Recovery criar um arquivo .sv2i além
dos arquivos .v2i, você precisará salvar o arquivo .sv2i na
mesma mídia que o primeiro arquivo .v2i.
Se você criar um ponto de recuperação de volumes com
milhares de arquivos em um computador com memória
insuficiente, dividir o ponto de recuperação em segmentos
menores poderá ajudar a acelerar o processo.
Se um ponto de recuperação for dividido em vários arquivos,
o nome dos arquivos subsequentes receberão o acréscimo
de _S01, _S02 e assim por diante. Por exemplo, se o nome
de arquivo padrão for Dev-RBrough_C_Drive.v2i, o nome do
segundo arquivo será Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i, e
assim por diante.
Ativar o suporte ao
mecanismo de pesquisa
para Google Desktop

Usa seu software do mecanismo de pesquisa para indexar
todos os nomes de arquivos contidos em cada ponto de
recuperação.
Indexando nomes de arquivos, você pode usar o mecanismo
de pesquisa de sua escolha para localizar os arquivos que
deseja recuperar. Uma ferramenta de pesquisa, como o
Google Desktop, já pode estar instalada em seu computador
para procurar os pontos de recuperação.
Consulte Apêndice A: Para usar um mecanismo de pesquisa
para procurar pontos de recuperação, no Guia do Usuário
do Symantec System Recovery para obter informações sobre
o uso do Google Desktop para recuperar arquivos.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
Incluir arquivos do sistema Inclui suporte à indexação para o sistema operacional e os
e arquivos temporários
arquivos temporários quando um ponto de recuperação é
criado no computador-cliente.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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Para instalar o Google Desktop
Você ativa o suporte do mecanismo de pesquisa nos pontos de recuperação
instalando o Google Desktop. Em seguida, você deve ativar o suporte do Google
Desktop e o suporte do mecanismo de pesquisa em uma política de backup.
Consulte “Sobre o uso de um mecanismo de pesquisa para pesquisar pontos de
recuperação” na página 263.
Consulte “Recuperação de arquivos usando o recurso Pesquisar no Desktop do
Google Desktop” na página 273.
Para instalar o Google Desktop

1

Inicie o Symantec System Recovery no computador-cliente.

2

Clique em Tarefas > Opções > Google Desktop.

3

Clique em Fazer download do Google Desktop pela Internet e siga
instruções para a instalação.

4

Depois de instalado, clique em OK na janela Opções do Symantec System
Recovery.
Para obter mais informações, acesse desktop.google.com.
Agora você deve ativar o suporte do Google Desktop no Symantec System
Recovery.

5

Clique em Tarefas > Opções > Google Desktop.

6

Selecione Ativar recuperação de arquivos e pastas do Google Desktop.

7

Clique em OK para instalar o plug-in do Google.
Agora você deve ativar o suporte do mecanismo de pesquisa para uma política
de backup.

8

No Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, execute um
destes procedimentos:
■

Edite uma política de backup existente e marque Ativar o suporte ao
mecanismo de pesquisa para Google Desktop e Backup Exec Retrieve
nas opções Avançadas.

■

Crie uma nova política de backup avançada e selecione Ativar o suporte
ao mecanismo de pesquisa para Google Desktop e Backup Exec
Retrieve nas opções Avançadas.
Política de backup ativo

Ativa a política de backup no computador-cliente
gerenciado. Se você desmarcar essa opção, a política
de backup será enviada ainda ao computador-cliente
gerenciado, mas não será ativada.
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Limitar o número de
conjuntos de pontos de
recuperação (bases)
salvos para este backup
(somente conjuntos de
pontos de recuperação)
ou
Limitar o número de
pontos de recuperação
salvos para este backup
(somente pontos de
recuperação
independentes)

Especifica o número máximo de pontos de
recuperação ou de conjuntos de pontos de
recuperação que são salvos para cada unidade.
Quando este limite for atingido, cada ponto de
recuperação ou conjunto sucessivo primeiramente
será criado e armazenado. O ponto de recuperação
ou o conjunto mais antigo previamente criado será
então excluído (incluindo todos os incrementais
associados, se aplicável) do mesmo local de
armazenamento.
Certifique-se de ter espaço suficiente no disco rígido
para acomodar o número de pontos de recuperação
ou de conjuntos especificados, mais um ponto de
recuperação ou conjunto extra.
Se você ficar sem espaço no disco rígido antes que
o número seja atingido, o processo do ponto de
recuperação recorrente não poderá ser concluído com
êxito, e um ponto de recuperação ou um conjunto
atual não será criado.

Verificar ponto de
recuperação após a
criação

Verifica se um ponto de recuperação ou um conjunto
de pontos de recuperação é válido ou corrompido
imediatamente depois de sua criação.
Para conhecer as etapas necessárias para verificar
a integridade de um ponto de recuperação muito
depois de criado, consulte a documentação do produto
Symantec System Recovery.
Verificar um ponto de recuperação pode
aproximadamente duplicar o tempo necessário para
criá-lo.

Desativar cópia
SmartSector

Acelera o processo de cópia, gravando apenas os
setores do disco rígido com dados. Porém, em alguns
casos, pode ser desejável copiar todos os setores em
seu layout original, contenham dados ou não.
Se você quiser copiar setores utilizados e não
utilizados do disco rígido, selecione Desativar cópia
SmartSector.
Selecionar essa opção aumenta o tempo do processo
e resulta geralmente em um tamanho maior do arquivo
do ponto de recuperação.
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Ignorar setores inválidos Cria um ponto de recuperação mesmo se houver
durante a cópia
setores inválidos na unidade de disco rígido. Embora
a maioria das unidades não tenha setores inválidos,
a possibilidade de que aconteçam problemas aumenta
durante a vida útil da unidade de disco rígido.
Executar backup VSS
completo

Permite executar um backup completo no
armazenamento do VSS e enviar um pedido para que
o VSS verifique seu próprio log de transação. Esta
opção é usada para aplicativos do VSS, tais como
Microsoft SQL.
O VSS determina que transações já foram
confirmadas no banco de dados e depois trunca essas
transações. Entre outras coisas, os logs de transação
truncados ajudam a manter o tamanho do arquivo
gerenciável e limitam a quantidade de espaço da
unidade de disco rígido que o arquivo usa.
Se você não selecionar essa opção, os backups ainda
ocorrerão no armazenamento do VSS. Porém, o VSS
não trunca automaticamente os logs de transação
que seguem um backup.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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Dividir em arquivos
Divide um ponto de recuperação em dois ou mais
menores para simplificar arquivos menores. Esses recursos serão úteis se você
o arquivamento
criar ou exportar um ponto de recuperação que queira
copiar mais tarde para uma mídia removível por
segurança. O ponto de recuperação é dividido em
arquivos menores, mais gerenciáveis. Você pode
copiar os arquivos em mídia removível em separado,
tal como DVD ou CD.
Se o Symantec System Recovery criar um arquivo
.sv2i além dos arquivos .v2i, você precisará salvar o
arquivo .sv2i na mesma mídia que o primeiro arquivo
.v2i.
Se você criar um ponto de recuperação de volumes
com milhares de arquivos em um computador com
memória insuficiente, dividir o ponto de recuperação
em segmentos menores poderá ajudar a acelerar o
processo.
Se um ponto de recuperação for dividido em vários
arquivos, o nome dos arquivos subsequentes
receberão o acréscimo de _S01, _S02 e assim por
diante. Por exemplo, se o nome de arquivo padrão
for Dev-RBrough_C_Drive.v2i, o nome do segundo
arquivo será Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i, e assim
por diante.
Ativar o suporte ao
mecanismo de pesquisa
para Google Desktop

Usa seu software do mecanismo de pesquisa para
indexar todos os nomes de arquivos contidos em cada
ponto de recuperação.
Indexando nomes de arquivos, você pode usar o
mecanismo de pesquisa de sua escolha para localizar
os arquivos que deseja recuperar. Uma ferramenta
de pesquisa, como o Google Desktop, já pode estar
instalada em seu computador para procurar os pontos
de recuperação.
Consulte Apêndice A: Para usar um mecanismo de
pesquisa para procurar pontos de recuperação, no
Guia do Usuário do Symantec System Recovery para
obter informações sobre o uso do Google Desktop
para recuperar arquivos.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.
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Incluir arquivos do
sistema e arquivos
temporários

Inclui suporte à indexação para o sistema operacional
e os arquivos temporários quando um ponto de
recuperação é criado no computador-cliente.

Nota: Esta opção não se aplica ao Symantec System
Recovery Linux Edition.

Recuperação de arquivos usando o recurso Pesquisar no Desktop
do Google Desktop
Se você tiver configurado e ativado corretamente o suporte ao Google Desktop,
você poderá pesquisar os pontos de recuperação para recuperar arquivos usando
o Google Desktop.
Consulte “Solução de problemas do Google Desktop com o Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution” na página 273.
Consulte “Sobre o uso de um mecanismo de pesquisa para pesquisar pontos de
recuperação” na página 263.
Consulte “Para instalar o Google Desktop” na página 269.
Para recuperar arquivos usando o Google Desktop

1

Inicie o Google Desktop no computador-cliente.

2

Digite o nome (ou parte do nome) de um arquivo que você quer recuperar e
clique em Pesquisar no Desktop.

3

Clique no resultado da busca que contém o arquivo que você quer recuperar.

4

Execute um dos procedimentos a seguir:
■

Para salvar o arquivo recuperado quando o arquivo abrir, clique em Arquivo
> Salvar como.

■

Para abrir o ponto de recuperação no Navegador do ponto de recuperação,
clique com o botão direito do mouse no nome do arquivo e clique em Abrir.

Solução de problemas do Google Desktop com o Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution
Às vezes, você pode verificar que um arquivo está incluído em um ponto de
recuperação com o suporte ao mecanismo de pesquisa ativado, mas que o arquivo
não pode ser encontrado. Nesses casos, você pode fazer o seguinte:
■

Indexe novamente o ponto de recuperação.
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Clique com o botão direito do mouse no ícone do Google Desktop na bandeja
do sistema do computador-cliente e clique em Indexação > Reindexar.
A reindexação pode tomar uma quantidade significativa de tempo. Certifique-se
de aguardar sua conclusão antes de tentar pesquisar novamente.
■

Verifique se a opção para indexar o conteúdo do ponto de recuperação está
ativada.
Clique com o botão direito do mouse no ícone do Google Desktop na bandeja
do sistema do computador-cliente e depois em Preferências.
Em Tipos de pesquisa, verifique se o Histórico da Web está selecionado. Se
esta opção não for selecionada, o Google Desktop não poderá indexar o
conteúdo dos pontos de recuperação.

■

Verifique se a unidade com os pontos de recuperação (destino de backup) está
disponível.
Por exemplo, se o destino de backup estiver em uma unidade USB, verifique
se a unidade está conectada e se a alimentação está ligada. Ou, se o destino
de backup estiver em uma rede, certifique-se de que esteja conectado e tenha
feito logon com as credenciais corretas.

■

Adicione v2i à string de busca para reduzir o número de resultados da busca.
Por exemplo, se você pesquisar por Cathy Read mp3, adicione v2i de modo
que a string de busca seja Cathy Read mp3 v2i.
Arquivos de ponto de recuperação usam .v2i como seu nome de extensão de
arquivo.

■

Se o destino de backup estiver em uma unidade de rede, adicione o local à
configuração Pesquisar nestes locais nas preferências do Google Desktop.

Consulte “Recuperação de arquivos usando o recurso Pesquisar no Desktop do
Google Desktop” na página 273.
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