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Resumo: Com o crescente volume de dados é imprescindível o uso de 
métodos eficientes para armazenamento e tratamento dos mesmos. Este 
trabalho apresenta um sistema de backup automático com infraestrutura de 
baixo custo, a partir da unificação de discos distribuídos em rede, utilizando 
o Network File System (NFS) e o middleware – ie, a camada de 
intermediação –, Multi Hard Disk Distributed File System (MHDDFS). 
Assim, foi possível transferir de dados entre um servidor, computadores de 
mesa obsoletos e praticamente sem finalidade e, ainda, dispositivos de 
armazenamento de dados em rede. Foi desenvolvido um conjunto de 
rotinas por meio de scripts e/ou procedimentos implementados no sistema 
operacional (SO) dos equipamentos para automatizar os processos de cópia 
de dados e de armazenamento dos dados. Tais scripts e procedimentos 
fizeram uso de utilitários do SO para localização (find), cópia de diretórios 
(rsync), acesso remoto (ssh e sshpass) e agendamento de execução (cron) 
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no servidor. Com o uso combinado desses utilitários, foi desenvolvido um 
sistema de backup de baixo custo, facilmente adaptável a diferentes níveis 
de usabilidade e sem que houvesse a necessidade de aquisição de novos 
recursos. Além disso,  configuração utilizada para a implementação do 
sistema tem caráter inovador, pois não haviam registros da utilização 
integrada de recursos do NFS com o MHDDFS. O NFS é amplamente 
conhecido e permite o compartilhamento de diferentes discos distribuídos 
em rede, enquanto o MHDDFS possibilita que vários discos, localizados em 
um só equipamento, fossem viso como um único disco. A configuração 
criada fez com que diferentes discos, em diferentes equipamentos em rede, 
fossem vistos como um único disco. Ressalta-se que o sistema apresenta 
características de “dependabilidade” – neologismo de dependability, ie, 
“confiança” no conceito de tolerância a falhas –, mantendo-se em 
funcionamento mesmo com parte de seus recursos desligados. Seus 
serviços são interrompidos somente quando o servidor ou os demais 
computadores ficassem inativos ao mesmo tempo. 
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