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လ"#ကးီမငး်တိ, ့ ရဲ ့ Business Information ေတကွိ, ကာကယွဖိ်,အ့တကွ ် 

Backup လ,ပ်ဖိ,လ့ိ,အပ်ေနIပီလား ? 

 

VERITAS ရဲ ့ NetBackup နဲ ့မိတဆ်ကေ်ပးချငပ်ါတယ ်
 

အဓိကကျေသာ အိ*ငတ်ပီစ1ညး်များ ထ*တလ်*ပ်သည့ ် အဖဲွ;အစညး် ေတာ်ေတာ်များများနဲ ့ 

ေကာငး်မနွစ်ာွအတ=တွ>ဲပီး အလ*ပ်လ*ပ်?ိ*ငတ်ဲ ့VERITAS ရဲ ့ NetBackup QRိပါတယ ်လိ*ေ့ြပာပါရေစ …. 

 

ဘာလိ* ့ Backup လ*ပ်ဖိ*လ့ိ*အပ်တာလ ဲလိ*ေ့မးစရာQRိပါတယ ်အဓိက အေYကာငး်ြပချက ်(၅) ခ* ကေတာ ့

 

 

(၁) ဖိ*ငေ်တ ွ၊ အးီေမးလေ်တ ွBusiness ဆိ*ငရ်ာ အချကအ်လကေ်တကွိ* 

မRားယငွး်>ပီး ဖျကမိ်ြခငး်၊ ေပျာကပ်ျကသ်ာွးြခငး် 

 

 

(၂) အစိ*းရအဖဲွ;အစညး်၊ ေဆးeံ*လ*ပ်ငနး်၊ အာမခလံ*ပ်ငနး်၊ ဘဏလ်*ပ်ငနး် 

အစQRိသညတ်ိ*၏့ Business အချကအ်လကမ်ျားထနိး်သမ်ိးမiများသည ်

သတမ်Rတထ်ားေသာ စညး်ကမ်းချကမ်ျား ?Rင့အ်ည ီြဖစမ်ြဖစ ်

စာရငး်စစေ်ဆးြခငး် 

 

(၃) Business အချကအ်လကမ်ျားသမ်ိးဆညး်ထားရာေနရာ Database မR 

ပျကစ်းီသာွးေသာ အချကအ်လကမ်ျား ြပနလ်ညရ်ယ=လိ*ြခငး် (Rollback 

recovery)၊ မ=ပာွးထားလိ*ြခငး် (Cloning)၊ အ?tရယQ်Rိေသာ ပeိ*ဂရမ်များ 

ေ?Rာကယ်Rကခ်ရံြခငး် များQRိခဲလ့vင ်အချကအ်လကမ်ျားြပနလ်ညရ်ယ=?ိ*ငြ်ခငး် 

 

 

(၄) Business အချကအ်လကမ်ျား သမ်ိးဆညး်ထားသည့ ်Server စကx်ကးီများ 

?Rင့ ်Storage System xကးီများ ပျကစ်းီသာွးခဲြ့ခငး် 
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(၅)  သဘာ၀ေဘးအ?tရယမ်ျား၊ မRားယငွး်ေသာ Programming Code ၏ 

ေ?Rာကယ်Rကမ်iများ၊ ဟကက်ာများ၏ တိ*ကခ်ိ*ကမ်iများ 

ေYကာင့ေ်ပျာကပ်ျကသ်ာွးြခငး် 

 

လ=xကးီမငး်တိ* ့ အေရးxကးီေသာ စးီပာွးေရးဆိ*ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား သမ်ိးဆညး်ထားသည ် System 

တငွ ်Backup နညး်ပညာရပ်တစခ်* ကိ* အြမနဆ်ံ*း ထည့သ်ငွး်ထားဖိ*လ့ိ*အပ်ပါတယ ်လိ*ေ့ြပာပါရေစ။  

 

အထ=းသြဖင့ ်  Enterprise-Class Application များြဖစတ်ဲ ့ Oracle ၊ Microsoft ၊ SAP အစQRိသည့ ်

Database Systems အတကွ ် အေကာငး်ဆံ*း ကာကယွေ်ပး?ိ*ငမ်ယ့ ် Backup စနစြ်ဖစေ်Yကာငး် 

ေြပာြပချငပ်ါတယ။် 

 

မိမိတိ*ရဲ့ ့ စးီပာွးေရးဆိ*ငရ်ာ အချကအ်လကေ်တကွ Virtual System မRာလား၊ Cloud Platform 

ေပ�မRာလား၊ Physical Server ထမဲRာလား၊ Database ေတထွမဲRာလား၊ Storage System 

xကးီေတထွမဲRာလား ဘယမ်Rာ ြဖစြ်ဖစ ် Veritas ရဲ ့ NetBackup နဲဆ့ိ*ရင ် အားလံ*း အဆငေ်ြပေစမယ့ ်

Integrated Backup Solutions တစခ်*ြဖစပ်ါတယ။် 

 

NetBackup Architecture အေYကာငး်ေလးနနဲေဲြပာမယေ်နာ်။ သ=က Three Tier နညး်လမ်းကိ* 

အသံ*းြပ�ထားတာြဖစ>်ပီး 

• Master Server လိ*အ့မညေ်ပးထားတဲ ့ သ=ကေတာ ့ အဓိက Backup လ*ပ်ငနး်ကိ* 

ထနိး်ချ�ပ်တဲသ့=ပါ 

• Media Server လိ*အ့မညေ်ပးထားတဲ ့သ=ေတကွေတာ ့အဓိက Backup လ*ပ်မယ့ ်Data ေတကွိ* 

သမ်ိးဆညး်ေပးမRာပါ 

• Client အမညQ်Rိတဲ ့ Systems ေတကွေတာ ့ မ=ရငး်ေဒတာေတQွRိ>ပီး သ=တိ*ေ့တကွိ* Protection 

လ*ပ်ေပးမRာပါ 

 

NetBackup နဲဆ့ိ*ရင ် Disk Backup ေရာ Tape Backup ေရာ ?Rစမ်ျိ�းစလံ*းကိ* 

လ*ပ်ေပး?ိ*ငတ်ယဆ်ိ*တာေတာ ့သထိားဖိ*လ့ိ*မယေ်နာ် …. 
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>ပီးေတာ ့ အလိ*အေလျာက ် ေဒတာ ပံ*တ=က=းယ=သည့ ် စနစြ်ဖစေ်သာ Auto Image Replication ြဖင့ ်

ေဒတာစငတ်ာ (Data Center) တစခ်*မR တြခား ေဒတာစငတ်ာ (Data Center) တစခ်*သိ* ့ ြမန?်iနး်ြမင့စ်ာွနဲ ့ 

ေကာ်ပီးက=း?ိ*ငတ်ဲ ့ဒဇိီ*ငး် (Design) ပံ* ကိ* ေလလ့ာ?ိ*ငဖိ်* ့ ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားေပးပါတယ ်…..  

 
 

ဒါအ့ြပင ်ပံ*စတံ=ေဒတာေတ ွေဖာငး်ပေွနတာကိ*လ ဲOptDupe  လိ*ေ့ခ�တဲ ့စနစန်ဲ ့ ေဒတာ နဲ ့ အချကအ်လက ်

ေတကွိ* ကျစလ်စစ်ာွသမ်ိးဆညး်ေပး?ိ*ငဖိ်* ့ က=ညးီေပးအံ*းမRာပါ …. 

 

အလိ*အေလျာက ် အချကအ်လကေ်တ ွ ေရွ;လျား သမ်ိးဆညး်ေပး?ိ*ငတ်ဲ ့ Storage Lifecycle Policy 

ေတကွေတာ ့ 

Ö ပထမအဆင် ့- Snapshot တစခ်*ကိ* ဖနး်တးီ>ပီး သမ်ိးဆညး်ပါမယ ်

Ö ဒ*တယိအဆင် ့- ပထမအဆင့က် Snapshot ကိ* Replicate ဆင့ပ်ာွး>ပီး ထပ်မံ သမ်ိးဆညး်ပါမယ ်

Ö တတယိအဆင့ ်- ဒ*တယိအဆင်က့ Replicated လ*ပ်ပီးသား Snapshot  ကိ* အြခား Disk Array 

ထကဲိ* ေကာ်ပီက=းပါမယ ်

Ö ေနာကဆ်ံ*းအဆင့ ်- တတယိအဆင့က် Disk Array ထကဲ ေဒတာကိ* Tape Library (သိ* ့) Public 

Cloud (သိ* ့) Private Cloud စသည်ေ့နရာများဆသီိ* ့ ဆကလ်က ် ေကာ်ပီက=း သည့ ် အလ*ပ်ကိ* 

ေဆာငရွ်ကပ်ါတယ ်
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NetBackup က VM Host Level မRာ Agentless နညး်ပညာသံ*း>ပီး Virtual Machine ေတကွိ*လညး်  

အလယွတ်က= Backup လ*ပ်ေပး?ိ*ငပ်ါေသးတယ။် အထ=းသြဖင့ ် VMWare ၊ Microsoft Hyper-V ၊  

Openstack နဲ ့ RedHat ေတအွသံ*းြပ�ထားတဲ ့Virtual Infrastructure ေပ�မRာ QRိတဲ ့Virtual Machine 

ေတကွိ* အလိ*အေလျာက ်Backup နဲ ့ Restore ကိ* လ*ပ်ေဆာင?်ိ*ငပ်ါတယ။် 

  

Open Source Database ေတကွိ* ေရာ Backup လ*ပ်ေပး?ိ*ငလ်ားဆိ*တဲ ့ေမးခနွး်ေမးစရာ QRိတာေပါေ့နာ်၊ 

လ*ပ်ေပး?ိ*ငပ်ါတယ ်။ နာမညx်ကးီ Open Source RDBMS Database ေတြွဖစတ်ဲ ့MySQL ၊ MariaDB 

၊ PostgreSQL နဲ ့ SQLite ေတမွRာ QRိတဲ ့ေဒတာ ေတကွိ* လ ဲေကာငး်မနွစ်ာွ Backup လ*ပ်ေပး?ိ*ငပ်ါတယ။် 

အထ=းသြဖင့ ် VERTITAS ရဲ ့ NetBackup Appliance  ကေတာ ့ ORACLE Database အတကွ ်

အရမ်းထ=းြခားစာွ ေဆာငရွ်ကေ်ပး?ိ*ငပ်ါတယ။် 

 

တချိ�; က Backup လ*ပ်ေနတဲ ့အချိနမ်Rာ Data Security အတကွ ်စတိပ်=ေနYကတာလား ? စတိမ်ပ=ပါနဲ ့ ….. 

မRတမိ်တယမ်လား အေပ�မRာေြပာခဲတ့ာေလ Three Tire Design မRာ …. 

Master Server က Media Server နဲ ့ Client အတကွ ် Digital Certificate ထ*တေ်ပး>ပီး Secure 

Channel နဲ ့ ဆကသ်ယွY်ကမRာပါ ။ ဆယသ်ယွတ်ဲ ့အခါမRာလညး် Encryption နညး်ပညာနဲ ့ ေဒတာေတကွိ* 

သယေ်ဆာငေ်ပးသာွးမRာမိ* ့ Backup လ*ပ်ရတဲ ့Process အတကွ ်လံ*ြခ�ံစတိခ်ျရ>ပီေပါ ့။ 

 

ေအာ ် ဒါနဲ ့ VERTITAS ရဲ ့ >ပိ�ငဖ်ကေ်တကွလ ဲ QRိေသးတယေ်နာ်၊ ဘာပဲြဖစြ်ဖစသ်ထိားသင့တ်ာေပါ ့

ဟ*တတ်ယမ်လား။  Enterprise Data Protection အတကွ ်  VERITAS ရဲ ့ >ပိ�ငဖ်ကေ်တကွေတာ ့

VEEAM ၊ AVAMAR ၊ DELLEMC ၊ COMMVALT နဲ ့ IBM တိ* ့ြဖစပ်ါတယ ်။  

 

ေနာကဆ်ံ*းအေနနဲ ့ ေြပာရရင ် ATG က VERITAS နဲ ့ Silver Partner ြဖစတ်ဲ ့ အတကွ ် Backup 

နဲပ့တသ်ကတ်ဲ ့Certified Specialist ေတ ွQRိပါတယဆ်ိ*တဲ ့အေYကာငး် ေYကာ်ြငာပါရေစ။ J J J 

 

ချစခ်ငစ်ာွြဖင့ ်

သ?tာြဖ� 

၁၄.၅.၂၀၂၀ 

 


