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Rozdziaä 2.

Kopia zapasowa
Nigdy nie wiesz, co masz, póki tego nie stracisz.
— Katja Millay, Morze spokoju

Raz, dwa, trzy, kopiö robisz Ty
Kopia bezpieczeĔstwa (backup copy, a potocznie backup) to nic innego, jak kopia danych
tworzona na wypadek utraty lub uszkodzenia oryginalnych danych. Backup moĪe dotyczyü zarówno prywatnych danych znajdujących siĊ na domowym komputerze, jak
i zawartoĞci serwera.
KtoĞ kiedyĞ powiedziaá, Īe administratorzy stron i sklepów internetowych dzielą siĊ na
tych, którzy robią kopie zapasowe, oraz na tych, którzy bĊdą je robiü. DuĪo wczeĞniej, niĪ
powstaáa sieü internetowa, Benjamin Franklin trafnie stwierdziá, Īe uncja prewencji
jest warta funta leczenia. Jest w tym sporo prawdy i — jak ze wszystkim w Īyciu — zaczynamy to doceniaü wtedy, gdy zazwyczaj jest juĪ za póĨno. Utrata dodanych, czĊsto
unikatowych treĞci, w tym zdjĊü, to — mówiąc delikatnie — nieprzyjemna sytuacja.
Niestety, ale moĪe przydarzyü siĊ kaĪdemu.
Nie zawsze jest to wina sprzĊtu, hakera, pechowego redaktora czy administratora strony.
Czasami, jak podpowiada Īycie, gáównym winowajcą okazuje siĊ firma hostingowa.
Przykáadów nie trzeba szukaü daleko: pod koniec lutego 2016 roku blisko 2 tysiące klientów hostingowych i okoáo 10 tysiĊcy domen obsáugiwanych przez polską firmĊ 2be.pl
caákowicie utraciáo dostĊp do swoich usáug. Klienci nie mieli dostĊpu zarówno do
skrzynek pocztowych, serwerów, baz danych, danych swoich klientów, jak i do panelu
do zarządzania domenami. Przez kilka tygodni nie mogli teĪ przekierowaü domen w inne
miejsce. Z róĪnych przecieków wiadomo, Īe dane zostaáy skasowane, a dyski z serwerowni nadpisane. Oznacza to, Īe dane prawdopodobnie zniknĊáy bezpowrotnie. Klienci
grupy Adweb zostali zatem z niczym. Na szczĊĞcie czĊĞü z nich miaáa kopie zapasowe
trzymane z dala od „wyczyszczonej” infrastruktury. Dla wielu firm oraz osób prywatnych to byáa bardzo kosztowna lekcja pokory.
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31 marca obchodzimy ćwiatowy Dzieþ Backupu (World Backup Day).

Rozdziaá ten powstaá gáównie z myĞlą o uĪytkownikach niezaawansowanych. JeĞli zatem masz juĪ wyrobiony nawyk regularnego tworzenia kopii zapasowych swoich danych
i trzymasz je na osobnym zewnĊtrznym dysku, w chmurze lub innym bezpiecznym miejscu,
jest to juĪ poáowa sukcesu. JeĞli do tego choü raz sprawdzaáeĞ, czy na podstawie tych
kopii danych moĪesz odtworzyü caáy serwis, naleĪą Ci siĊ brawa.

Czy kaĔda kopia jest kopiñ zapasowñ?
Aktualnie praktycznie wszystkie CMS-y, w tym systemy WordPress, Joomla! oraz Drupal,
są zbudowane z dwóch kluczowych elementów: plików oraz bazy danych. CzĊĞü uĪytkowników, która posiada prawdopodobnie pewne nawyki wyrobione podczas budowania
prostych stron HTML, nadal uwaĪa, Īe wystarczy skopiowaü pliki strony, aby ją przenieĞü
lub uratowaü. Niestety, ale są w duĪym báĊdzie. NajwaĪniejszym elementem skáadowym jest bowiem baza danych. To tam jest przechowywana caáa treĞü strony, w tym:
 dane kont uĪytkowników (takĪe baza klientów),
 lista zainstalowanych rozszerzeĔ, wtyczek oraz szablonów,
 konfiguracja wszystkich rozszerzeĔ, wtyczek, motywów oraz szablonów,
 struktura i pozycje menu,
 treĞü stron, wpisów, artykuáów, moduáów,
 zamówienia ze sklepu,
 wpisy na forum,
 komentarze, recenzje oraz oceny produktów,
 hasáa, nazwy kont oraz API usáug spoáecznoĞciowych.

Dobra kopia zapasowa powinna zapewniü caákowite odtworzenie zawartoĞci serwisu
w razie uszkodzenia bądĨ skasowania plików lub bazy danych. Czasami jednak niepeána,
lub nawet nieaktualna, kopia jest lepsza od Īadnej.
Zapamiötaj, Ĕe jeĈli masz bazö danych, to strukturö plików moĔesz odtworzyè, bazujñc
na paczkach instalacyjnych. Odtworzenie bazy danych na podstawie struktury plików
jest praktycznie niemoĔliwe.

Generalne zalecenie jest takie, Īe naleĪy posiadaü taki system wykonywania kopii zapasowych oraz procedurĊ odtwarzania danych, aby minimalizowaü straty.
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Czy kaĔda kopia zapasowa zadziaäa?
Jedynie kopia, która byáa przetestowana, daje taką gwarancjĊ. Warto zatem regularnie
czytaü raporty z utworzenia kopii zapasowych podawane przez wtyczkĊ lub rozszerzenie.
Ma to na celu upewnienie siĊ, Īe kopia zapasowa obejmuje wszystkie potrzebne dane
i nie wystąpiá jakiĞ nieoczekiwany problem, na przykáad brak miejsca czy báąd podczas
archiwizowania okreĞlonego folderu.
Najpewniejszą metodą jest jednak próba samodzielnego odtworzenia serwisu, choüby
w testowej subdomenie. Na szczĊĞcie wiĊkszoĞü obecnych wtyczek oraz komponentów
do wykonywania ich kopii zapasowych dba o weryfikacjĊ poprawnoĞci zapisu danych
i na bieĪąco informuje, czy nie wystĊpują jakieĞ báĊdy, na przykáad brak miejsca na
zapis na serwerze.
Krzysztof Palikowski, autor ksiąĪek o CMS-ie Drupal oraz wspóáautor bloga elimu, podpowiada jeszcze jeden sposób: jeĞli juĪ masz dziaáający serwis, sprawdĨ, czy firma hostingowa potrafi wywiązaü siĊ ze zobowiązania. PoproĞ administratora o otworzenie plików
i bazy danych serwisu do wskazanego przez Ciebie folderu, a nastĊpnie sprawdĨ, czy
na podstawie tych zbiorów jesteĞ w stanie odtworzyü swoją witrynĊ.

Rola, sposoby tworzenia i rodzaje kopii
zapasowych stron internetowych
Kopią bezpieczeĔstwa, kopią zapasową lub backupem nazywamy kopiĊ danych, z której
moĪemy skorzystaü, gdy potrzebujemy odtworzyü zainfekowane, uszkodzone lub
skasowane dane. Przydaje siĊ równieĪ wtedy, kiedy uszkodzimy stronĊ, nieumiejĊtnie
ją edytując lub Ĩle aktualizując wtyczkĊ. Peána kopia zapasowa to coĞ na wzór zahibernowanej, w peáni dziaáającej strony, która jest gotowa do „odmroĪenia” w dowolnym
momencie.
Dla wielu osób tworzenie kopii zapasowych wydaje siĊ uciąĪliwe, czego skutkiem jest
ich brak lub brak systematycznoĞci w ich tworzeniu. Z wáasnej praktyki pamiĊtam, Īe
jeĞli ktoĞ w ogóle posiadaá kopiĊ, to czĊsto pochodziáa ona sprzed roku, a i to moĪna
nazwaü „sukcesem”. Czasami wáaĞciciel strony internetowej panicznie szukaá pomocy
nawet u pierwotnego wykonawcy, jakby to ten miaá sprawowaü staáą, najlepiej bezpáatną, pieczĊ nad jego plikami oraz bazą danych. Wiele osób uwaĪa, Īe jeĞli nie robimy
kopii zapasowych, oznacza to, Īe nam na tych danych po prostu nie zaleĪy.

Cel kopii zapasowej
Kopia zapasowa jest duplikatem wszystkich istotnych danych, które zawiera strona lub
sklep internetowy. W przypadku wystąpienia awarii systemu lub uszkodzenia taki zestaw umoĪliwia przywrócenie CMS-a wraz z danymi aktualnymi w momencie robienia
backupu. Kopia zapasowa jest równieĪ nieodzowna podczas przenoszenia strony z serwera A na serwer B.
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Rodzaje kopii zapasowych
Kopie zapasowe moĪna podzieliü wedáug kilku kryteriów. JeĞli chodzi o sposób wykonania, mogą to byü kopie robione rĊcznie albo automatycznie. W przypadku zakresu
kopii mamy do czynienia z nastĊpującym podziaáem:
 Peána kopia zapasowa — zawiera wszystkie foldery, pliki oraz bazĊ danych.

MoĪna teĪ siĊ spotkaü z opcją polegającą na wykonaniu peánego zrzutu, áącznie
z ustawieniami poczty, FTP oraz domen i subdomen.
 Kopia bazy danych — zawiera jedynie zrzut wybranej bazy danych. JeĞli ta

baza danych jest wykorzystywana dla kilku odrĊbnych stron (uĪywających
innych prefiksów tabel), wtedy bĊdzie zawieraáa komplet danych. Przy okazji
warto o dodatkową uwagĊ. Nie zalecam korzystania z jednej bazy dla kilku
stron z uwagi na ryzyko jej przejĊcia i zmodyfikowania przed podmiot
zewnĊtrzny (hakera). Wtedy strata bĊdzie X razy wiĊksza.
 Kopia plików — zawiera wszystkie foldery oraz pliki (w tym zdjĊcia, zaáączniki).

Niestety, nie zawiera bazy danych, zatem nie moĪna tylko na jej podstawie
przywróciü dziaáania CMS-a opartego na PHP oraz MySQL, na przykáad
takich systemów jak WordPress czy Joomla!.
 RóĪnicowa kopia zapasowa — wybór tego typu kopii zapasowej powoduje,

Īe są kopiowane te pliki, które zostaáy zmodyfikowane lub utworzone od
momentu wykonania ostatniej normalnej lub przyrostowej kopii zapasowej.
Ten rodzaj kopii nie zajmuje duĪo miejsca i wykonywany jest stosunkowo krótko.
 Przyrostowa kopia zapasowa — umoĪliwia wykonanie kopii zapasowej tylko

tych danych (z reguáy plików), które zostaáy utworzone lub zmodyfikowane
od momentu wykonania ostatniej normalnej lub przyrostowej kopii zapasowej.
Kopia przyrostowa nie kumuluje plików nowych i zmodyfikowanych, dlatego
kaĪdorazowo odnosi siĊ do ostatniej wykonanej kopii zapasowej i pomija poprzednie.

Sposoby wykonywania kopii zapasowych
Kopie zapasowe moĪemy robiü na wiele sposobów. Niestety, ani WordPress, ani w Joomla!
nie dysponują wbudowanym na staáe narzĊdziem do wykonywania kopii zapasowych.
Byü moĪe zmieni siĊ to w nastĊpnych wersjach, podobnie jak wprowadzono „automatyczną” aktualizacje CMS-a. Na szczĊĞcie dla obu tych systemów dostĊpnych jest
wiele zarówno darmowych, jak i páatnych wtyczek oraz komponentów umoĪliwiających
automatyczne lub rĊczne wykonywanie kopii zapasowych w dowolnym momencie.

Kopia od firmy hostingowej
Zanim jednak przejdziemy do narzĊdzi dodatkowych, sprawdĨmy, co mamy w ofercie
firmy hostingowej, w której mamy wykupione konto albo którą zamierzamy wybraü.
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Wykonywanie kopii zapasowych przez tego typu firmy jest standardową praktyką, ale
jak podpowiadają realia, kaĪdy stosuje inne zasady. Są operatorzy, którzy do swoich usáug
oferują backup tylko na 3 dni wstecz. àatwo w takiej sytuacji o tragediĊ. W przykáadowym scenariuszu do wáamania lub uszkodzenia bazy danych sklepu doszáo w piątek,
a dowiadujesz siĊ o tym dopiero w poniedziaáek wieczorem lub we wtorek rano. JeĞli liczyáeĞ tylko na tĊ formĊ zabezpieczenia, no cóĪ, zamówienia z tych dni przepadáy.
Firmy hostingowe robią kopie zapasowe z róĪną czĊstotliwoĞcią i przechowują je przez
okreĞloną liczbĊ dni. Na szczĊĞcie z uwagi na duĪą konkurencyjnoĞü tej branĪy niektóre firmy stawiają na jakoĞü i wysoką ochronĊ danych swoich klientów. I tu warto
wspomnieü miĊdzy innymi o zenbox.pl — jako jedna z nielicznych firm w naszym kraju
tworzy ona kopie zapasowe co 6 godzin (czyli 4 razy dziennie), zwiĊkszając tym samym bezpieczeĔstwo danych. DuĪa czĊĞü firm oferuje jednak skromniejsze usáugi, na
przykáad codzienny backup konta, cotygodniowy backup konta na zdalnym serwerze.
Optymalny okres przechowywanie kopii z baz danych to 14, lub nawet 30 dni. Zanim
zatem wybierzemy lub zmienimy usáugodawcĊ, koniecznie powinniĞmy zorientowaü siĊ:
 jak czĊsto robi on kopie bezpieczeĔstwa;
 co obejmują kopie zapasowe — tylko bazĊ, czy równieĪ pliki;
 gdzie i jak dáugo są przechowywane kopie bezpieczeĔstwa;
 czy moĪna wykonaü rĊczną kopiĊ zapasową (rysunek 2.1).

Rysunek 2.1. Opcje do wykonywania kopii zapasowych w panelu hostingowym cPanel

Warto jednak bez wzglĊdu na to, jak dobrze zaprezentowana jest oferta firmy, sprawdziü jej jakoĞü, jeĞli dostĊpny jest okres testowy na pakiet hostingowy. Ponadto zawsze powinniĞmy siĊ kierowaü zasadą ograniczonego zaufania, czyli nie powinniĞmy
opieraü siĊ tylko i wyáącznie na kopii bezpieczeĔstwa z tego Ĩródáa. Mimo wszystko
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jednak kryterium kopii zapasowych powinno byü jednym z kluczowych, które zadecydują o wyborze tej, a nie innej firmy hostingowej.

Röczna kopia zapasowa
UmiejĊtnoĞü tworzenia rĊcznej kopii zapasowej jest szczególnie przydatną umiejĊtnoĞcią,
jeĞli zaplecze CMS-a odmawia posáuszeĔstwa i nie masz moĪliwoĞci skorzystania z dedykowanych wtyczek lub komponentów (opisanych w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu). MoĪe
siĊ teĪ zdarzyü sytuacja, kiedy klient nie moĪe przekazaü Ci danych do panelu hostingowego, poniewaĪ na przykáad nie posiada aktualnie do nich dostĊpu albo na tyle Ci
nie ufa. Wtedy zastosujesz pierwszą z opisanych poniĪej metod. Zakáadam, Īe w tym
przypadku po prostu liczy siĊ szybka reakcja z Twojej strony i nie masz czasu, aby czekaü, aĪ ktoĞ przeĞle Ci wáaĞciwe dane. TeĪ tak miaáem kilkukrotnie, wiĊc uwierz mi,
Īe warto poznaü oba sposoby.
Aby utworzyü kompletną kopiĊ witryny, trzeba uzyskaü dostĊp do zasobów serwera i je
skopiowaü. Na ogóá wystarczy posiadaü bądĨ (alternatywnie) otrzymaü od klienta nastĊpując dane:
1. dane niezbĊdne do skonfigurowania klienta FTP (nazwa serwera, numer

portu, typ szyfrowania, nazwa uĪytkownika oraz hasáo),
2. lub dane do panelu hostingowego (na przykáad adres strony, nazwa

uĪytkownika/domeny oraz hasáo).
PamiĊtajmy, aby ustaliü równieĪ dokáadną nazwĊ domeny, bowiem wiele firm oraz osób
prywatnych posiada jednoczeĞnie kilka(naĞcie) róĪnych serwisów wystĊpujących pod
domenami: .pl, .com.pl, .info.pl, .eu, .com. Czasami zatem áatwo o pomyákĊ. A przecieĪ
naszym celem jest wykonanie zadania dotyczącego konkretnego serwisu.
W zaleĪnoĞci od tego, jakimi danymi dysponujesz (patrz punkty 1. i 2.), musisz dopasowaü procedurĊ postĊpowania. Chyba najwygodniejsza jest sytuacja opisana jako druga.
Wynika to z tego, Īe:
 prawie kaĪdy panel hostingowy (na przykáad DirectAdmin, cPanel) posiada

opcje do wykonywania peánej kopii zapasowej (rysunki 2.1 oraz 2.2);
 ta metoda jest szybka i raczej bezawaryjna.

Oznacza to, Īe nie musisz traciü czasu na rĊczne kopiowanie kilkuset plików oraz
eksportowanie bazy danych. Jedynie, co powinieneĞ zrobiü, to po wykonaniu kopii
zgraü ją na docelowy, zewnĊtrzny noĞnik.
A co w sytuacji, gdy jedynymi danymi, jakie posiadasz, są dane do SFTP (FTP)? TakĪe
ten wariant pozwoli Ci wykonaü w peáni wartoĞciową kopiĊ. Oto, czego potrzebujesz:
 klienta FTP (na przykáad FileZilla),
 jednoplikowego skryptu o nazwie Adminer (http://www.adminer.org).
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