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1 Úvod 
Zálohování patří mezi základní činnosti při práci s počítačem. Zálohují se jednotlivé 

soubory, adresáře anebo celé disky. Nejjednodušším způsobem vytvoření zálohy je pouhé 

zkopírování dat na jiné médium. Složitější zálohovací systémy mohou pracovat se změnami a 

zálohovat pouze tyto změny. S rostoucí důležitostí dat přitom vzrůstá potřeba fyzicky oddělit 

zálohovaná data od dat původních. Méně důležitá data se mohou zálohovat do jiného adresáře, 

důležitější pak na jiný disk, ještě důležitější na disk na jiném řadiči a nejdůležitější na jiný počítač, 

optimálně v jiné místnosti, budově, městě anebo státě. Spolu s postupným oddalováním záložního 

úložiště od zdroje a s růstem kapacity zálohovaných disků roste potřeba co nejefektivnějšího 

datového přenosu. V těchto případech mají výhodu ty systémy, které pracují se změnami. 

Samotný proces zálohování vyžaduje od uživatele provést určitý úkon. Např. denně provést 

kopírování dat, jednorázově připravit skript, anebo nastavit zálohovací systém. Čím je zálohovací 

systém pro uživatele transparentnější, tím spíše ho uživatelé budou používat a tím spíše nepřijdou o 

svoje data. Důležitou vlastností zálohovacího systému by proto měla být jednoduchost ovládání a 

minimální potřeba interakce s uživatelem. Jedním z možných způsobů, jak těchto cílů dosáhnout, je 

pravidelné automatické zálohování určených dat. K tomu je však potřeba, aby byl zálohovací 

systém efektivní z hlediska množství zálohovaných dat, což je vlastnost systémů pracujících se 

změnami. 

V následující kapitole diplomové práce jsou uvedeny různé přístupy k zálohování spolu s 

jejich výhodami i nevýhodami a vybrán vhodný postup. Na vybraném postupu jsou pak podrobněji 

popsány potřebné kroky k vytvoření plnohodnotného zálohovacího systému a na příkladech 

ukázány možnosti implementace těchto kroků. Následuje kapitola popisující požadavky na 

implementovaný zálohovací systém. V kapitole 4 je podrobněji popsán způsob implementace 

jednotlivých částí, řešených problémů a případných alternativ. Přílohy obsahují programátorskou a 

uživatelskou příručku zálohovacího programu. Programátorská příručka ozřejmuje vývoj filtru 

souborového systému a detailně popisuje rozhraní knihovny, poskytující metody pro implementaci 

efektivního zálohovacího systému. V uživatelské příručce jsou uvedeny návody na instalaci a 

používaní výsledného programu pro zálohování na přenosný disk. 
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2 Analýza 
Tato kapitola popisuje různé možnosti a způsoby zálohování. Zálohováním rozumíme 

přenos dostatečného množství informací pro obnovu dat na bezpečné úložiště. Analýza popisuje 

především způsoby výběru těchto informací. Menší důraz je kladen na různé typy úložišť. 

Z dostupných technologií jsou vybrány ty, které jsou využitelné na počítačích s operačním 

systémem Windows XP a vyšším. 

2.1 Požadavky 
Základním požadavkem na zálohovací systém, který má být implementován, je efektivnost a 

transparentnost neboli jednoduchost ovládání, které by mělo být dosaženo možností automatického 

zálohování. V závislosti na zvolených kritériích se však za efektivní systém dá označit téměř 

libovolný postup. Například zálohovací systém, který každý den kopíruje obsah disku na jiný, může 

být efektivní, pokud budeme za hlavní kritérium považovat co nejnižší vytížení procesoru. Na druhé 

straně by tento systém pravděpodobně neobstál, pokud bychom požadovali data zálohovat na 

geograficky oddělené úložiště. V tomto případě je výhodnější vybírat jenom data, která se změnila, 

což však výpočetní výkon počítače zatěžuje více.  

Cílovým prostředím implementovaného zálohovacího systému by měl být osobní počítač, 

resp. notebook s operačním systémem MS Windows. Cílovým uživatelem pak běžný uživatel, který 

vytváří dokumenty a další soubory na více místech souborového systému. Zálohovací systém by 

měl umožnit uživateli zálohovat všechny tyto dokumenty bez potřeby opakovaného zasahování do 

nastavení systému. Vzhledem ke způsobu, jakým MS Windows data ukládají, je potřebné zálohovat 

prakticky celý systémový disk C: až na systémový adresář C:\WINDOWS a C:\Program Files. I v 

adresáři C:\WINDOWS jsou však místy umístěny uživatelem měněné konfigurační soubory, 

příkladem může být adresář C:\WINDOWS\System32\Drivers\etc. Rovněž jednotlivé starší 

programy nedodržují doporučení firmy Microsoft a ukládají uživatelské konfigurace přímo do 

složky, kde jsou nainstalované. 

Dalším požadavkem je možnost zálohování na vzdálený server tak, aby byla zajištěna vyšší 

bezpečnost uložených dat. 

2.2 Zálohovací systémy podle granularity zálohování  
Zálohovací systémy se dají rozdělit do kategorií podle granularity, s jakou se na data dívají 

jednotlivé systémy. 
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2.2.1 Zálohování celého disku 

V případě zálohování celého disku zálohovací systém nerozlišuje soubory, adresáře ani 

svazky. Na data se dívá jako na proud bitů, které je potřeba zkopírovat. Typicky se jedná o 

hardwarové řešení, kdy se při zápisu na disk zapsaná data zároveň kopírují na jiný disk anebo 

skupinu disků. Příkladem mohou být některé typy RAID polí [1], vytvářejících redundantní kopie 

dat. Tento způsob ochrany dat před ztrátou je velice efektivní, neboť urychluje čtecí operace a 

pouze nepatrně zpomaluje zápis. Daní za tuto efektivitu je však nižší využitelná kapacita. 

Technologie RAID vyžaduje minimálně dva disky, což znemožňuje její využití ve většině 

současných notebooků. Nevýhodou může být i nižší bezpečnost uložení zálohy, protože není 

dostatečně geograficky oddělena. V případě odcizení anebo živelné katastrofy tak mohou být 

všechna data ztracena. Částečně vyřešeno je to při použití technologie SAN [2]. Náklady na 

pořízení takového řešení a jeho komplexnost ho však omezují na použití pouze ve velkých 

společnostech. Obě tato řešení však mají navíc nevýhodu v tom, že chrání data před chybou 

hardware, nikoli před chybou samotného uživatele. 

2.2.2 Zálohování vybraných soubor ů 

Do této kategorie patří většina existujících zálohovacích systémů. Na data se nahlíží jako na 

skupinu souborů. Uživatelem jsou pak vybrány konkrétní soubory anebo adresáře, které je potřeba 

zálohovat. Pro běžné uživatele jsou tyto systémy výhodné pro jednodušší správu a nižší nároky na 

úložiště dat, jehož kapacita může být menší díky přesnějšímu vymezení zálohovaných dat. 

Výhodou je i snazší obnova dat, kdy je možné obnovit konkrétní soubor bez nutnosti obnovovat 

všechna data na disku, jako v případě zálohování celého disku.  

2.2.3 Zálohování d ůležitých částí soubor ů 

Pro některé aplikace je výhodnější zálohovat pouze část konkrétního souboru. Typickým 

příkladem jsou databázové aplikace, které pracují s velkými soubory. Tyto soubory mohou 

obsahovat dočasná anebo snadno obnovitelná data, která není potřeba zálohovat. Snadno 

obnovitelná data představují například indexy nebo materializované pohledy, které obsahují údaje 

sloučené z více tabulek. Další snadno obnovitelná data v tabulkách může identifikovat uživatel. 

Ignorováním dočasných nebo jinak obnovitelných dat je možné ušetřit ještě více místa na úložišti a 

v případě přenosu po síti snížit její zatížení. Takové zálohovací systémy však musejí znát vnitřní 

strukturu souborů, což omezuje možnosti vytvoření univerzálního zálohovacího systému. 
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2.2.4 Shrnutí 

Požadavkům na univerzální zálohovací systém s přenosem dat i na vzdálená úložiště 

z popsaných variant nejvíce vyhovuje zálohování vybraných souborů (2.2.2), které nabízí 

dostatečnou možnost specifikace rozsahu zálohování bez nutnosti znát strukturu souborů 

samotných. Přesné vymezení zálohovaných dat je však náročné na údržbu. Pokud se například 

zálohují konkrétní soubory, musí uživatel po doplnění nového souboru nastavit zálohovací systém 

tak, aby byl zálohován i tento nový soubor. Lze to sice řešit vymezením několika konkrétních 

adresářů, ve kterých jsou všechny soubory zálohovány, uživatele však tento přístup může omezovat, 

protože vyžaduje vytvářet dokumenty na konkrétním místě. Z pohledu uživatele se jeví jako 

nejjednodušší vybrat pro zálohu všechno, případně naopak vymezit ta data, která není potřeba 

zálohovat, kupříkladu systémová data anebo velké multimediální soubory, které je možné znovu 

načíst z originálního média a podobně. V takovém případě má uživatel volnost při vytváření 

dokumentů a zároveň jistotu, že o nově vytvořené dokumenty nepřijde z důvodu nepřesného 

vymezení zálohovaných dat. 

2.3 Změnový zálohovací systém 
 Se zvyšující se vzdáleností zálohovaných dat od úložiště se zvyšuje důraz na co nejmenší 

velikost datových přenosů. Jedním z požadavků na implementovaný zálohovací systém je přitom i 

zálohování na vzdálený server přes Internet. Snížení velikostí přenosů je kromě přesnějšího 

vymezení zálohovaných dat možné dosáhnout změnovým zálohováním.  

U těchto typů zálohovacích systémů se z uživatelem vybraných souborů či adresářů zálohují 

jenom ta data, která se změnila. To umožňuje označit pro zálohování mnohem větší množství dat 

než v případě, kdy se zálohují všechna vybraná data. Nevýhodou je nutnost tyto změny sledovat a 

zaznamenávat, což zatěžuje systém a zabírá místo na disku. 

Změnové zálohovací systémy dále rozlišují inkrementální a diferenční typ zálohy. 

Inkrementální záloha obsahuje všechna změněná data od poslední inkrementální anebo kompletní 

zálohy. Diferenční záloha obsahuje všechna změněná data od poslední kompletní zálohy. 

V příkladu na obr. 1 jsou postupně provedeny tři kompletní a několik změnových záloh. Na začátku 

je provedena kompletní záloha, která zálohuje všechna data. Poté následuje v čase t1 inkrementální 

záloha, která zálohuje změny provedené od t0. Diferenční záloha v čase t2 taktéž zálohuje všechny 

změny od t0. Inkrementální záloha v čase t3 zálohuje již pouze změny provedené v čase t1 až t3. Na 

obrázku je dále vidět, že inkrementální zálohy v čase t3 a t8 nenavazují na předchozí diferenční, ale 

pouze na předchozí inkrementální zálohy. 
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obr. 1 – Změny, které se zálohují při různých typech změnového zálohování 

Diferenční metodou se sice zálohuje více dat, urychluje se však jejich obnova. Obnova dat 

se u změnových zálohovacích systémů provádí aplikací změn na poslední kompletní zálohu. 

V případě inkrementálních záloh je pak potřeba provést více kroků aplikací změn, protože je nutné 

aplikovat všechny zálohy, na které inkrementální zálohy navazují. Rozhodnutí, který typ zálohy 

použít, proto závisí na potřebě možnosti rychlejší obnovy na úkor množství dat na úložišti. 

Konkrétní definice diferenčního a inkrementálního zálohování se může v různých 

zálohovacích systémech mírně lišit viz např. RMAN [3], kde se diferenční záloha označuje jako 

kumulativní inkrementální záloha typu 1. V případě nástroje NtBackup [4], který je standardní 

součástí operačního systému Windows XP Professional, se inkrementální záloha označuje jako 

přírůstková a diferenční odpovídá rozdílové. 

Sledování změn dat, které je potřeba zálohovat, je možné provádět na různých úrovních 

abstrakce datového úložiště. A to od sledování změněných bloků disku přes sledování změn celých 

souborů až po sledování změněných částí těchto souborů. Prvním impulsem, který dal vzniknout 

této práci, bylo zadání jedné britské firmy na změnové zálohování na úrovni diskového ovladače. 

Na této úrovni se měly zálohovat změněné diskové bloky, které se pak po síti posílají na centrální 

úložiště. Na první pohled velice zajímavé řešení se však záhy v některých případech ukázalo jako 

velice neefektivní. Mnoho programů totiž při úpravě dokumentů přepisuje celý dokument. Ten se 

navíc vytváří v jiné částí disku, tudíž se mění všechny původní bloky a všechny bloky, kde se 

vytváří nová verze souboru. To v konečném důsledku znamená, že se při zálohování změněných 

bloků přenáší dvojnásobné množství dat, než při zálohování na úrovni souborů, kdy se přenáší 

pouze bloky, které reprezentují novou verzi souboru (obr. 2). Neefektivnost zálohování změněných 

bloků však neplatí u aplikací, které při ukládání dat využívají stejný soubor anebo bloky disku. 

Většinou se jedná o aplikace, které pracují s velkým množstvím dat např. aplikace na střih videa 

 
Kompletní záloha Inkrementální záloha Diferenční záloha 

Čas 
t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
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anebo databázové aplikace. U těchto aplikací jsou však zálohovací systémy dodávány přímo na 

míru, např. RMAN pro Oracle, v jehož případě je zrychlení zálohování dosaženo právě možností 

sledování změněných databázových bloků, které jsou tvořeny skupinami bloků diskových.  

obr. 2 - Bloky přenášené při různých typech zálohování změn 

V projektu ABAS [dokumentace je na přiloženém CD v souboru ABAS.doc], který byl 

představen jako softwarový projekt MFF UK, byl implementován koncept zálohování změněných 

souborů rozšířený o vytváření rozdílových souborů (∆ - delta), což umožňuje na úložiště přenášet 

minimální množství dat (viz zálohování změn v souboru na obr. 2).  

2.3.1 Zálohování pomocí rozdílových soubor ů 

Rozdílové soubory vznikají pomocí diferenciálního algoritmu (∆ algoritmu) ze dvou verzí 

jednoho souboru - původní a aktuální verze. Rozdílový soubor obsahuje informace pro vytvoření 

aktuální verze z původní. Na úložiště dat se přenáší pouze rozdílový soubor, který v závislosti na 

použitém diferenciálním algoritmu obsahuje pouze minimum dat, např. pouze data, která byla do 

původní verze doplněna. Jestliže se nejedná o první zálohu, původní verze souboru již na úložišti 

dat existuje, a tak je možné pomocí rozdílového souboru vytvořit aktuální verzi souboru na úložišti, 

jak je naznačeno na obr. 3. 

 

Bloky disku, obsazené souborem, před úpravou 

Bloky, které je potřeba zálohovat při zálohovaní změněných bloků 

Bloky, obsazené souborem, po úpravě souboru (po uložení nové verze) 

Bloky, které je potřeba zálohovat při zálohovaní změněných souborů 

Data, které je potřeba zálohovat při zálohovaní změn v souboru 

Počet 
zálohovaných 

bloků 

15 

9 

3 

Volné bloky 

Doplněná data 
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 obr. 3 – Schéma zálohování pomocí rozdílového souboru 

Velikost rozdílových souborů je typicky mnohem menší vzhledem k velikosti souboru. 

V ojedinělých případech, kdy je rozdílový soubor větší, je možné na úložiště přenést namísto 

rozdílového souboru aktuální verzi souboru. Zálohování pomocí rozdílového souboru tak zaručuje 

přenos minimálního množství dat na úložiště. Nevýhodou tohoto způsobu zálohování je větší zátěž 

při vytváření rozdílového souboru. Další zátěž způsobuje nutnost uchovávání původní verze 

souboru, které slouží jako vstup pro diferenciální algoritmus. V projektu ABAS se kopie původní 

verze souboru vytváří kopírováním souboru před provedením úpravy dat v souboru (obr. 4).  

obr. 4 – Schéma uchování původní verze souboru 

Provedení první změny po cyklu zálohování proto znamená čekání na zkopírování všech dat 

souboru. V diplomové práci je doplněn nový způsob uchovávání původní verze souboru, a to jeho 

přesunem. Operace přesunu je v porovnání s operací kopírování řádově rychlejší. Při přesunu 

souboru se totiž upravují jenom informace o umístnění souboru v nadřazeném adresáři. Přesun 

souboru je však možné provést jen v případě, že soubor byl otevřen pro přepis, tzn. aplikace, která 

soubor otevírá, bude otevíraný soubor přepisovat. V ostatních případech se původní verze uchovává 

kopírováním. 

 

 

Kopírování (přesun) Soubor Původní verze 

Aktuální verze Provedení změn 

Původní verze 

Aktuální verze 

Aplikace změn 

Rozdílový soubor  

Aktuální verze 

Původní verze 

∆ algoritmus Rozdílový soubor  

Úložiště dat 

Zálohovaný počítač 

Přesun 
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Podrobnější popis uchovávaní původní verze souboru je uveden v kapitole 4.1.6 popisující 

implementaci. 

2.4 Možnosti implementace zm ěnového zálohovacího systému 
V následujícím textu jsou popsány některé součásti změnového zálohovacího systému, které 

jsou k jeho vytvoření potřeba implementovat. U každé části jsou naznačeny možnosti implementace 

spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých postupů. 

2.4.1 Určení objekt ů pro zálohování 

V případě zálohování vybraných souborů (viz 2.2.2) musí mít uživatel možnost tyto soubory 

nějakým způsobem vybrat. Nejjednodušší možností je výběr jednoho konkrétního adresáře, jehož 

obsah se zálohuje. Tento způsob je použitý např. v novém projektu DropBox [5]. Nevýhodou je 

relativní omezení, kdy uživatel musí všechny důležité dokumenty přesunout do tohoto adresáře. 

Možným rozšířením je implementace seznamu více adresářů. U tohoto způsobu však uživatel musí 

tento seznam sledovat a udržovat. 

Další možnost představuje zálohování celého svazku anebo disku, kdy si uživatel vybere ze 

seznamu disků a zálohovací systém zálohuje všechna data na disku. Problémem u tohoto způsobu je 

však neefektivita, jelikož se zálohují i soubory, které je možné obnovit i jiným způsobem. Řešením 

je vymezení adresářů anebo souborů, které se zálohovat nemají. Příkladem může být grafické 

rozhraní nástroje NtBackup. 

Všechny uvedené způsoby se mohou kombinovat a mohou být dále doplněné o další 

pravidla, která upřesňují výběr souborů určených pro zálohování. 

2.4.2 Monitorování zm ěn 

Každý změnový zálohovací systém musí implementovat mechanizmus, pomocí kterého určí 

změny provedené mezi jednotlivými cykly zálohování. Nejjednodušší možností z hlediska 

implementace je procházení všech objektů v čase zálohování a sledování změn jejich parametrů, 

jako například čas změny, velikost, otisk, apod. Tento způsob však nadměrně zatěžuje disk i 

procesor počítače a není proto vhodné provádět zálohování v čase, kdy je počítač využíván k jiným 

účelům. Zálohování se proto v těchto případech provádí v době, kdy není počítač vytížen – 

v předem určeném čase nebo při detekci neaktivity. Výhodou tohoto způsobu detekce změn jsou 

nulové požadavky na úložný prostor. Změny sledovaných parametrů se totiž porovnávají vůči 

souborům již zálohovaných na úložišti. Problémem je, kromě vyššího zatížení při zálohování, i 

nižší spolehlivost detekce změny při použití některých parametrů. Např. při opravě jednoho 
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písmene v textu se velikost souboru nezmění a čas změny je možné programově nastavit na 

libovolnou hodnotu.  

Jestliže je potřeba zálohovat více dat a procházení všech objektů by zatěžovalo systém 

přespříliš, je lepší možností využít mechanizmy, které změny průběžně zaznamenávají. Takovou 

možností jsou v prostředí MS Windows NT například API funkce 

FindFirstChangeNotification()  a ReadDirectoryChangesW() [6]. Tyto funkce po 

nastavení notifikačních parametrů umožňují provést libovolnou akci po každé změně ve vybraném 

adresáři a podadresářích. V případě, že se zálohuje více adresářů, je možné vytvořit notifikace pro 

všechny adresáře vícenásobným voláním těchto funkcí, což však může mít za následek zvýšení 

paměťových a výpočetních požadavků. Nevýhodou těchto funkcí je však i to, že se události detekují 

až poté, co nastaly. Neumožňují proto vytvářet kopie souborů ve stavu před jejich změnou a tím 

nedovolují implementovat zálohování pomocí změnových souborů. 

Řešením vyšších nároků těchto funkcí je použití změnového žurnálu souborového systému 

NTFS [7], který byl uvedený spolu s operačním systémem Windows 2000, a do kterého operační 

systém zapisuje změny pro všechny objekty svazku automaticky. Problém detekce události až poté, 

co nastala, však zůstává i v tomto případě. 

Operační systém Windows dále umožňuje vytvářet ovladače – filtry souborového systému 

[8] – které zachytávají operace, směrované na souborový systém a pozměňují je (obr. 5). Tímto 

způsobem je možné vytvářet změnový žurnál a zároveň vytvářet kopie souborů před jejich změnou. 

Výhodou monitorování změn pomocí filtrů je relativní volnost v možnostech implementace, na 

druhou stranu je implementace ovladače složitější než použití některé z výše uvedených 

technologií.  

obr. 5 – Operace zápisu do souboru, před a po doplnění filtru souborového systému 

 

Souborový systém 

Souborový systém 

Filtr 
souborového 
systému 

Zápis do s. 

Zápis do souboru 

Zápis do žurnálu změn 

Záloha původní verze 

Zápis do souboru 
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2.4.3 Záloha p ůvodní verze souboru 

Původní verzí souboru se dále v textu rozumí verze souboru po posledním přenesení na 

úložiště a před jeho první následnou změnou, provedenou nad tímto souborem. Původní verze 

souboru je tedy totožná s verzí, která je zálohována na úložišti. Potřeba uchování této verze souboru 

vzniká u zálohovacích systémů, které provádějí zálohování pomocí rozdílových souborů (viz 2.3.1). 

Z dostupných technologií by pro zjištění původní verze souboru mohl posloužit Volume 

Shadow Copy Service [9]. Tato technologie poskytuje konzistentní kopii disku v konkrétním čase. 

Tímto způsobem je možné přečíst původní verzi souboru. V systému Windows Vista se tato 

technologie již standardně využívá k získávání původních verzí souborů. K tomu se využívají kopie 

změněných bloků, které jsou ukládány automaticky. Problémem je zálohování změněných bloků 

pro celý disk a nemožnost další specifikace. 

Jinou možností uchovávání původní verze souboru je vytvoření filtru souborového systému, 

který by vytvářel kopii původní verze souboru před první změnou tak, jak bylo uvedeno 

v předchozí kapitole (obr. 5). 
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3 Specifikace 
Tato kapitola shrnuje detailnější požadavky na implementovaný zálohovací systém na 

základě provedené analýzy.  

Zálohovací systém by měl rozlišovat jednotlivé soubory a umožnit tak uživateli 

jednoduchou a intuitivní možnost obnovy dat tak, jak je to popsáno v kapitole 2.2.2. Zálohovaná 

data jsou totiž v tomto případě na úložišti uložena ve stejné stromové struktuře v souborech, jako je 

tomu na zálohovaném počítači. Zálohovací systém by měl dále fungovat jako změnový a 

zpracovávat pouze soubory, které se změnily od posledního zálohovacího cyklu (2.3). 

3.1 Výběr zálohovaných objekt ů 
Základní součástí zálohovacího systému je mechanizmus umožňující uživateli určit, které 

soubory, adresáře mají být zálohované, a které nikoliv. Z možností výběru těchto objektů, 

popsaných v kapitole 2.4.1, by měl zálohovací systém umožnit uživateli vybrat libovolné objekty 

pro zálohování a naopak další objekty z této zálohy vyjmout. Dále by mělo být umožněno přidávat 

pravidla (např. pouze soubory s příponou .doc) pro ještě jednodušší specifikaci objektů určených 

k zálohování. 

3.2 Detekce a propagace zm ěn 
V kapitole 2.4.2 byly popsány různé možnosti detekce změn souborů/adresářů. Pro účely 

vytvoření efektivního a transparentního zálohovacího systému se jeví jako nejvhodnější použití 

vlastního ovladače - filtru souborového systému. Ovladač by generoval vlastní změnový žurnál, 

obsahující informace o změnách provedených nad objekty, které byly uživatelem vybrány pro 

zálohování. Dále by ovladač vytvářel kopie původních verzí souborů (2.4.3), které slouží jako vstup 

rozdílového algoritmu v případě zálohování pomocí změnových souborů (2.3.1). 

3.3 Modularita 
Implementované řešení by mělo být rozděleno na více částí tak, aby bylo možné jednotlivé 

části využít v dalších rozšířeních, případně i v jiných aplikacích. Kromě opětovného využití by 

rozdělení na více modulů mělo přispět ke stabilitě díky zapouzdřenosti modulů. U zapouzdřených 

modulů se totiž prodlužují testovací cykly díky nezávislosti verze modulu na verzi výsledného 

produktu.  
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4 Design 
V této kapitole je popsána implementace změnového zálohovacího systémů. Základní 

členění zálohovacího systému na moduly je zobrazeno na obr. 6. 

obr. 6 – Součásti zálohovacího systému  

Mechanizmus změnového zálohování využívající znázorněných modulů by se dal 

zjednodušeně popsat následovně: 

1. Pomocí prezentační vrstvy uživatel vybere soubory, které je potřeba zálohovat. 

2. Tyto informace se přes knihovnu předají ovladači. 

3. Ovladač poté tyto soubory monitoruje a v případě jejich změny, uloží informace o této 

změně pro další použití. 

4. Modul přenosu na základě informací o změnách, které získá přes knihovnu z ovladače, 

uloží změněné soubory na úložišti. 

V dalších částech kapitoly jsou detailněji popsané jednotlivé moduly. Důraz je přitom 

kladen na nejméně triviální část implementace, kterou je ovladač. 

4.1 Ovladač 
Pro monitorování změn souborů a vytváření dočasných záloh původních verzí souborů byl 

implementován ovladač, řešený jako filtr souborového systému. Ovladačem se obecně rozumí 

jakákoliv součást operačního systému, která umožňuje využívat nějaké zařízení. Takto např. 

existuje diskový ovladač, který umožňuje práci s diskem. Filtr souborového systému je speciálním 

typem ovladače, který rozšiřuje možnosti ovladače souborového systému tím, že zachytává 

komunikaci nad ním a určitým způsobem ji pozměňuje. Způsob, jakým se filtr souborového 

systému vyvíjí a některé důležité pojmy jsou podrobněji popsány v programátorské příručce. 

Implementovaný filtr souborového systému je možné dále rozdělit na komponenty. Základní 

komponentu tvoří funkce pro zachytávání komunikace nad souborovým systémem. Tyto funkce pak 

využívají další komponenty tak, jak je zobrazeno na obrázku obr. 7. 

 

Knihovna Ovladač 

Modul přenosu 

Prezentační vrstva 
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obr. 7 – Komponenty implementovaného filtru souborového systému a jejich závislosti na ostatních 
komponentách 

Všechny komponenty nabízejí svému okolí rozhraní v podobě funkcí. Komunikační funkce 

využívají přístup ke všem komponentám a naopak zpracování chyb je využito ve všech ostatních 

komponentách. Součástí ovladače jsou i další podpůrné funkce, implementované mimo tyto 

komponenty. Podpůrné funkce se využívají například pro práci s kontextem streamů, interní 

referenční tabulkou disků, seznamem přejmenování souborů a další. Jednotlivým komponentám a 

podpůrným funkcím se podrobněji věnují následující sekce. 

4.1.1 Filtrovací strom 

Filtrovací strom je datová struktura, udržovaná v rámci implementovaného filtru 

souborového systému, která reprezentuje požadavky uživatele na zálohování konkrétních souborů 

anebo adresářů. 

Filtrovací strom je tvořen uzly, reprezentujícími adresáře nebo svazky a listy, které 

představují adresáře anebo soubory. Uzly mohou obsahovat příznak, určující, zda má být daný 

soubor/adresář/svazek a jeho potomci zálohovány anebo naopak ignorovány. Na obr. 8 je jako 

příklad znázorněn filtrovací strom, který reprezentuje požadavek na zálohování částí dvou disků. Na 

prvním disku se nachází systémový adresář WINDOWS, který není potřeba zálohovat, a je proto 

označený jako „ignorován“. V tomto adresáři se však nachází soubor Soubor 1, který se naopak 

zálohuje. Kromě systémového adresáře se dále nezálohují ani adresář Adresář 1 a soubor Soubor 2. 

Adresář 2 nemá definovaný příznak zálohování, a proto dědí jeho hodnotu od rodičovského uzlu. 

Ve stromu je pouze z důvodu specifikace cesty k Souboru 2. 

 

Filtrování komunikace 
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obr. 8 – Příklad filtrovacího stromu 

Dále mohou být ve stromu u některých uzlů uvedena pravidla, která dále upřesňují 

filtrování. V příkladu na obrázku jsou tak v adresáři Adresář 1 zálohovány pouze dokumenty s 

příponou .doc. 

Pomocí filtrovacího stromu dokáže filtr souborového systému určit, zda má být konkrétní 

soubor anebo adresář zpracován (filtrován). Filtrovací strom je uložen v stránkované paměti a je 

navržen s ohledem na co nejmenší paměťové nároky při zachování časové efektivity při běžných 

operacích. 

Důležitou vlastností filtrovacího stromu je neexistence zamykání, a to z důvodu z toho 

plynoucích menších požadavků na prostředky. Existuje pouze zámek celého stromu a simultánní 

přístup je založen na faktu, že z používaného filtrovacího stromu se pouze čte. Jestliže dochází k 

úpravě filtrovacího stromu, vytváří se strom zcela nový. To znamená, že v jednom okamžiku může 

existovat v paměti více filtrovacích stromů, i když primární je vždy právě jeden. Každý z nich má 

vlastní počítadlo přístupů a po ukončení posledního přístupu se filtrovací strom z paměti uvolní. 

Tento přístup je sice nevýhodný při úpravě filtrovacího stromu, protože klade větší nároky na 

paměť a každá, i drobná, změna se provádí déle. Na druhou stranu není úprava běžnou operací a 

ušetřené prostředky předčí vynaloženou námahu. Nezanedbatelnou výhodou je i neexistence kolizí 

na zámcích a dotazy na filtrovací strom tak nečekají na provedení změn. 

Filtrovací strom je tvořen dvěma typy uzlů. Jeden typ reprezentuje soubor, respektive 

adresář a druhý reprezentuje pravidlo (obr. 9). Pravidla jsou vždy listy stromu, takže neobsahují 

ukazatele na podřízené prvky. 

 

Adresář 2, který 
dědí vlastnosti 

Root WINDOWS 

Adresář 1 

Soubor 2 

Ignorována data 

Disk1{GUID}  

Disk2{GUID}  

Soubor 1 

Zálohovaná data 

Pravidlo „*.doc“ 



 

 15 

obr. 9 – Popis prvků filtrovacího stromu 

Zvláštností struktury stromu je existence: 

1. pevného pole ukazatelů na podřízené prvky přímo ve struktuře a 

2. pomocných proměnných pro procházení stromu.  

První vlastnost je použitá především z důvodu rychlejšího prohledávání stromu, když 

podřízené prvky jsou uspořádané podle abecedy. Nevýhodou je složitější doplňování prvků do již 

existujícího stromu, k čemuž však nedochází, protože se strom vytváří vždy nový. Pomocné 

proměnné v podobě indexů aktuálně zpracovávaného podstromu resp. podřízeného pravidla se 

využívají pro jednodušší nerekurzívní procházení stromu. Při programování v módu jádra je totiž 

omezena velikost zásobníku a rekurzívní procházení stromu by ho mohlo brzy vyčerpat. 

Funkce pro práci s filtrovacím stromem se dají rozdělit do dvou kategorií. První skupinu 

tvoří funkce pro vytváření a destrukci stromu, druhou pak dotazovací funkce. Základní dotazovací 

funkcí je funkce AbfIsFiltered() , která pro daný název souboru/adresáře a dalších informací 

o souboru (atributy, čas vytvoření) vrátí informaci, zda je daný objekt zálohován (filtrován). 

Algoritmus této funkce se dá zjednodušeně popsat takto: 

1. Název objektu se rozdělí na jednotlivé adresáře. 

2. K jejich názvům se hledají ve filtrovacím stromu odpovídající prvky (obr. 10). Postupně 

se tak určuje, zda je daný podstrom filtrován anebo naopak ignorován. 

3. Jestliže se již žádný odpovídající prvek nenajde, je rozhodnuto podle aktuálního stavu 

filtrování/ignorování. 

 

Pravidlo (list stromu) 

Typ filtrace 
Název souboru/adresáře 

Pole ukazatelů na pravidla 

Pole ukazatelů na podřízené 
prvky 

Pomocné proměnné pro 
procházení stromu 

Ukazatel na nadřízený prvek 

Typ filtrace 

Regulární výraz  
Pravidlo atributu souboru 

Pravidlo času vytvoření 
souboru (od/do) 

Ukazatel na nadřízený prvek 

Soubor, adresář (uzel anebo list stromu) 
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obr. 10 – Příklad rozhodnutí o zálohování souboru pomocí filtrovacího stromu 

Tento algoritmus se komplikuje složitějším přístupem k adresářům, které by měly být 

filtrované vždy, pokud obsahují filtrovaný objekt. Pokud např. uživatel určí, že nechce, aby byl 

filtrován adresář (a podřízené objekty) C:\Adr1, a zároveň požaduje, aby se filtroval soubor 

C:\Adr1\Adr2\soubor.dat, je potřeba na úložiště přesouvat i adresáře C:\Adr1 a C:\Adr1\Adr2, i 

když uživatel nechce, aby byly zálohovány. Pro rychlejší vyhodnocování je funkce napsána tak, že 

se filtrují všechny adresáře, které se nacházejí ve filtrovacím stromě a nejsou to listy, u kterých je 

určeno, že se nemají filtrovat. Jestliže by totiž takovýto prvek existoval, byl by filtrovací strom 

špatně navržen a podstrom určen tímto prvkem by mohl být nahrazen jedním listem. 

Filtrovací strom je uložen v registrech v serializované podobě v jednom klíči, jak je to 

zobrazeno na obr. 11.  

obr. 11 – Uložení filtrovacího stromu v registrech 

Uložení do více klíčů by kladlo zbytečné nároky na prostředky. Registry totiž nejsou 

optimalizované na velké množství klíčů. Vzhledem k povaze dat se jeví jako přirozenější uložení 

dat v souboru, což je doporučované u dat větších než 2 MB. Uložení stromu v registrech však 

umožňuje filtrování již při startu systému, kdy je již dostupná část registrů. Ve Windows XP byl 

zrušen limit na celkovou velikost registrů. Omezení na velikost hodnoty však v některých případech 

 

 

C:\ Adr1\ Adr2\ Soubor.dat 

Adresář 2, který 
dědí vlastnosti 

Disk1{GUID}  

Disk2{GUID}  

Soubor.dat 
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Pravidlo „*.doc“ 
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Adresář 3 

Soubor 2 

Ignorována data 

Adr2 

FilterTree 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\...\Services 

ABEAS ActualFilterTree = {GUID1} 

{GUID1} 1 = 010001000100000… 

2 = 101000010011110… 

n = 000101110001000… 

Klíč 

Hodnota = Obsah 
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zůstává, proto je serializovaná podoba filtru rozdělena na menší části a ty jsou uložené jako 

jednotlivé binární hodnoty s názvy 1, 2, … n. V případě změny filtrovacího stromu se vygeneruje 

nový klíč s jedinečným názvem a do něj se uloží nový filtr. Po úspěšném přenesení a uložení 

hodnot v klíči se upraví hodnota ActualFilterTree , která obsahuje název klíče obsahující 

aktuální filtrovací strom a klíč obsahující původní strom se smaže. Takto je zaručena ochrana 

nastavení původního filtrovacího stromu v případě selhání zápisu nového filtru. V dalších 

implementacích může být doplněn kód, který při inicializaci ovladače smaže klíče filtrovacích 

stromů, které nebyly smazány kvůli chybě při jejich vytváření. 

4.1.2 Odkládací prostor 

Ovladač při svojí činnosti generuje změnový žurnál a kopie původních verzí souborů. 

Úložiště pro tato data se nazývá odkládací prostor. Vzhledem k tomu, že kopie původních verzí 

souborů mohou zabírat více místa, je vhodné, aby umístění odkládacího prostoru bylo možné 

nastavit uživatelem. Dalším důvodem nutnosti interakce s uživatelem jsou odlišné požadavky na 

umístění odkládacího prostoru na svazku při různých typech vytváření kopií původních verzi 

souborů. V případě, že se původní kopie souboru vytváří kopírováním, je výhodnější, když se kopie 

vytváří na jiném svazku, ležícím na jiném disku. Pokud se kopie vytváří přejmenováním 

(přesunem), je naopak nutné, aby se kopie uložila na stejném svazku, protože operace přejmenování 

je možná jenom v rámci jednoho svazku (obr. 12). 

obr. 12 – Optimální umístnění odkládacích prostorů 

Nastavení odkládacích prostorů se skládá ze dvou kroků. Prvním je vytvoření odkládacího 

prostoru přiřazením konkrétního adresáře, který tak tvoří daný odkládací prostor. Druhým krokem 

je propojení každého svazku, na němž se nachází data, která budou zálohována s konkrétním 

odkládacím prostorem. Pro každý svazek je možné nastavit celkem tři různé odkládací prostory. 

Prvním je odkládací prostor pro změnový žurnál, který je jediný povinný. Druhý obsahuje kopie 

 

Disk 2 Disk 1 

Přejmenování 

Kopírování 

Odkládací 
prostor 1 

Odkládací 
prostor 2 

Původní verze 
souboru 

Nová verze 
souboru 
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původní verze vytvořené kopírováním a třetí kopie vytvořené přesunem. Příklad nastavení je 

uveden na následujícím obrázku. 

obr. 13 – Příklad nastavení odkládacích prostorů pro svazek 

V případě změny v souboru na disku 1 uloží záznam o této změně v odkládacím prostoru 1. 

Jestliže to bude možné, vytvoří se kopie původní verze přejmenováním v odkládacím prostoru 1, 

jinak se vytvoří kopie kopírováním do odkládacího prostoru 2. V případě změny v souboru na disku 

2 se záznam o této změně vytvoří v odkládacím prostoru 1 a kopie se vytvoří v odkládacím prostoru 

2. 

V nejjednodušší konfiguraci je možné definovat jeden odkládací prostor pro všechny disky a 

pro všechny typy operací. V takovém případě je však možné vytvářet kopie původních verzí 

souborů přejmenováním jenom na svazku, kde se nachází tento odkládací prostor. V ostatních 

případech by se vytvářely kopie pouze pomocí operace kopírování, což je méně efektivní operace 

(viz. 2.3.1). 

 Pro každý odkládací prostor je dále možné nastavit kvótu dat. Ta určuje maximální objem 

uložených kopií. Změnový žurnál se do výsledného objemu nepočítá, a tak je možné, že adresář 

bude zabírat více prostoru. Příklady nastavení odkládacích prostorů a přesnější specifikace rozhraní 

jsou uvedeny v programátorské příručce. 

Kopie původních souborů se vytvářely již v projektu ABAS. Tam se však pro tyto účely 

vytvořil na každém svazku adresář přímo v kořenovém adresáři (např. C:\.abas). Do tohoto adresáře 

se pak kopírovaly dočasné zálohy souborů a vytvářel se změnový žurnál. Předpokládalo se, že se 

adresář vytvoří již při instalaci a pak se stane neměnným. Tento přístup výrazně ulehčil vývoj, 

protože nebylo nutné ošetřovat různé problémy při přístupu k adresáři. Především však umožnil 

efektivně ignorovat nežádoucí rekurzi během operací nad tímto speciálním adresářem, kdy by jinak 

změna souboru mohla vyvolat jeho kopírování. Na druhé straně se však omezily možnosti 
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prostor 1 

Disk 2 

Odkládací 
prostor 2 

1. Vytvoření změnového žurnálu 

2. Vytvoření kopie kopírováním 

2. Vytvoření kopie přejmenováním 
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škálovatelnosti a rozšíření. Problémem bylo například neefektivní kopírování v rámci jednoho disku 

narozdíl od rychlejšího kopírování na jiný fyzický disk. Překážet může i adresář s pevným názvem 

v kořenovém adresáři. V diplomové práci byla proto implementována nová funkcionalita, 

umožňující vytváření dočasných záloh pouhým přesunem, která tuto operaci výrazně urychluje. 

Přesun je však možné dělat jenom v rámci jednoho svazku, a tak je nutné pro dosažení co největší 

efektivity definovat odkládací prostor na každém svazku, na kterém se nachází data určená pro 

zálohování, jak je uvedeno na obr. 14.  

obr. 14 – Příklad umístnění dočasných záloh do jednotlivých odkládacích prostorů 

Nejtěžší při implementaci odkládacích prostorů je ošetření událostí připojení a odpojení 

svazků, respektive otevření a uzavření odkládacího prostoru, a dynamické změny nastavení vazeb 

mezi svazky a odkládacími prostory. Při připojení svazku se nejprve pomocí registrů určí, jaké 

odkládací prostory se na něm nachází a tyto odkládací prostory se otevřou. Otevření odkládacího 

prostoru zahrnuje otevření pracovního adresáře a zpracování změnového žurnálu. Na základě toho 

se vytvoří seznam přejmenování souborů, tabulka změněných souborů (4.1.2) a aktualizuje se 

hodnota sekvence. Zároveň se aktualizuje hodnota obsazenosti odkládacího prostoru, která slouží 

pro zajištění zachování kvóty dat. Při odpojení svazku se uzavírají všechny odkládací prostory, 

které se na něm nachází. Největším problémem je cyklická závislost objektů na svazku a 

odkládacích prostorech (obr. 15).  

 

Svazek E: 
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obr. 15 – Popis závislosti svazku a odkládacího prostoru 

Implementace ošetření hraničních stavů této závislosti si vyžádala nejvíce času. I tak se však 

může stát – především při startování systému – že se změny některých souborů nezpracují, protože 

odkládací prostor není dosud otevřen. Jestliže k něčemu takovému dojde, je uživatel informován 

pomocí prohlížeče událostí. Řešením těchto případů může být pozdržení ošetření takovéto změny. 

To však neřeší rekurzívní volání, kdy dochází k deadlock-u. Další možností řešení problému je 

ukládaní informací o změnách v těchto případech do mezipaměti, ze které by se údaje po otevření 

odkládacího prostoru přepsaly na disk. V případě pádu systému by však data byla nekonzistentní. 

Informace o odkládacích prostorech a vztahy mezi svazky a odkládacími prostory jsou 

uloženy v registrech ve struktuře zobrazené na obr. 16, odkud se čtou při startu systému anebo při 

připojení dalšího disku. 

obr. 16 – Uložení vazeb svazek-odkládací prostor v registrech 

4.1.3 Změnový žurnál 

Jestliže nelze vytvořit dočasnou zálohu přesunem, ovladač se pokusí vytvořit dočasnou 

zálohu kopírováním. Pokud se to nepodaří ani tímto způsobem, žádná dočasná záloha se nevytvoří a 

zálohovací systém nebude vytvářet žádné rozdílové soubory. Zálohování však funguje dále bez 

problémů, i když méně efektivně. Nejdůležitějším výstupem ovladače je tak změnový žurnál. 
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Jestliže dojde při jeho zápisu k chybě, anebo se jinak poškodí, je o tom uživatel informován pomocí 

prohlížeče událostí. Ovladač je napsán tak, aby docházelo k co nejmenšímu počtu problémů při 

zápisu do změnového žurnálu. Např. všechna paměť je alokována ještě před tím, než se povolí 

operace otevření souboru (resp. změna názvu). Jestliže se alokace paměti nepodaří, operace 

(otevření souboru, změna názvu) se ukončí s chybou, která se následně přenese až do uživatelského 

módu a podle typu programu je o tom informován i uživatel. Změnový žurnál je v tomto případě 

v pořádku, protože k žádné operaci se souborem nedošlo a do žurnálu by se nemělo nic zapisovat. 

Podobným způsobem se připravují všechny zdroje potřebné pro zápis do žurnálu. 

Aktuální implementace změnového žurnálu je postavena na více souborech. Konkrétně je 

pro každý záznam vytvořen právě jeden soubor. To výrazně zjednodušuje implementaci, protože 

není potřebná žádná synchronizace nad souborem, která přináší mnohá rizika a vyžaduje ošetření 

mnoha hraničních stavů. Samotný zápis do souboru se nedá bezpečně synchronizovat kvůli 

možnému rekurzívnímu volání a následnému deadlock-u. Lze napsat částečný synchronizační 

mechanizmus, který před zápisem do souboru odemyká zámky a po zápisu je opět získává.  

Výhodou změnového žurnálu v jednom souboru by byla především menší spotřeba prostoru 

na disku. Nejmenší reálná velikost souboru je totiž velikost bloku disku, který má velikost typicky 4 

KB, a tak mají všechny záznamy změnového žurnálu v případě uložení v samostatných souborech 

minimální velikost 4KB (obr. 17). V případě, že se vytvoří 200 záznamů, bude jejich velikost 800 

KB. Jestliže by byly tyto záznamy uloženy v jednom souboru, zabíraly by přibližně 100-200 KB. 

Další výhodou uložení v souboru je například vetší kompatibilita s více typy souborových systémů. 

V případě FAT32 existuje totiž omezení na počet souborů v jednom adresáři, a tak by v případě, že 

se záznamy ukládají do samostatných souborů, musel být změnový žurnál rozdělen do více 

podadresářů, což není implementováno.  

obr. 17 – Porovnání uložení záznamů žurnálu 

Každý záznam změnového žurnálu je identifikován pomocí sekvence USN (update sequence 

number). Sekvence generuje hodnoty od 0 do 1064-1 a po překročení limitu se vrací opět na 0. 
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V případě, že by v reálném prostředí mohlo dojít k vyčerpání hodnot, je možné zpracováním všech 

záznamů a restartem ovladače obnovit sekvenci do výchozí hodnoty. Záznam změnového žurnálu 

obsahuje, kromě USN, ještě informaci o typu změny, časové razítko, verzi struktury a několik 

názvů souboru. Na obr. 18 je seznam polí, které záznam změnového žurnálu obsahuje. 

obr. 18 – Popis záznamu změnového žurnálu 

Na dalším obrázku je vidět příklad některých hodnot záznamu změnového žurnálu po 

úpravě souboru a zálohování původní verze. 

obr. 19 – Příklad hodnot záznamu změnového žurnálu 

Aktuální cesta k souboru se může lišit od původní cesty, jestliže např. uživatel přejmenuje 

adresář, který obsahoval daný soubor. Aktuální cesta k souboru není uložena na disku, ale je 

dopočítávána až při požadavku na načtení záznamu. Na disku jsou tak uloženy maximálně dvě cesty 
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pro každý záznam. Ke zjištění aktuální cesty je využíván seznam přejmenování souborů, který se 

udržuje v paměti. Podobně se dopočítává i cesta souboru na úložišti, která může být jiná v případě, 

že se záznam nezpracuje a na úložiště se přenese informace o přejmenování.  

Na obr. 20 je uveden příklad, jakým způsobem toto dopočítávání probíhá. Následuje 

podrobnější popis operací znázorněných na obrázku: 

1. V prvním kroku je upraven soubor S v adresáři A1. Na disk se po této operaci uloží záznam 

změnového žurnálu, který nese informaci o úpravě souboru A1\S. V případě dotazu na změnový 

žurnál, ovladač vrátí informaci o úpravě souboru A1\S, který se na úložišti nachází na cestě 

A1\S.  

2. Poté je v dalším kroku přejmenován adresář A1 na A2. Na disku se vytvoří další záznam, který 

obsahuje informaci o provedeném přejmenování. 

3. Ve třetím kroku je zahájena operace zálohování. Při dotazu na změnový žurnál ovladač vrátí 

informaci o úpravě souboru A2\S, protože soubor se již nachází v přejmenovaném adresáři A2. 

Na úložišti je však umístnění souboru pořád A1\S. Modul přenosu tuto informaci použije pro 

zálohování A2\S na úložiště A1\S. V příkladu na obrázku se však tato operace nezdařila. Modul 

přenosu poté z ovladače získává další záznam, který nese informaci o přejmenování adresáře A1 

na A2. Tato operace se podaří a adresář na úložišti je přejmenován. 

4. V posledním kroku se modul přenosu dotazuje ovladače o první záznam změnového žurnálu. 

Tímto záznamem je opět záznam o úpravě souboru S. V této fázi však ovladač vrátí informaci o 

změně souboru A2\S, který se na úložišti nachází na cestě A2\S. V případě, že operace přenosu 

proběhne bez problémů, je na úložiště přenesen aktuální soubor S a všechna data jsou 

zálohována. Informaci o přejmenování adresáře již ovladač neposkytne, i když je na disku pořád 

uložena, protože tento záznam již byl zpracován. 
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obr. 20 – Příklad dopočítávání cest ve změnovém žurnálu při přejmenování 

Pro dopočítávání aktuální cesty souboru se využijí všechny relevantní informace o 

přejmenováních, které nastaly po operaci, která je popsána v daném změnovém žurnálu. Pro 

dopočítaní aktuální cesty v úložišti je to stejné s tím rozdílem, že se využívají pouze přejmenování, 

které již byly na úložišti provedeny. K indikaci přejmenování, které byly na úložišti již provedeny 

se využívá příznak zpracování. 

4.1.4 Tabulka zm ěněných soubor ů 

Zálohy souborů je možné provádět ihned po úpravě souborů anebo v určitých intervalech. 

V případě prodlevy mezi jednotlivými běhy záloh je výhodné zaznamenávat změny dat v souborech 

a při více změnách tuto skutečnost zapsat do změnového žurnálu pouze jednou. Pro tento účel 

ovladač obsahuje seznam souborů, které byly upraveny. Před zálohováním souboru na úložiště se 

záznam o jeho změně z tabulky odstraní. Při další úpravě souboru se opět vytvoří záznam ve 

změnovém žurnálu a případně se vytvoří dočasná kopie souboru. 

Tabulka se využívá u téměř každého otevření souboru, proto je implementována s ohledem 

na rychlost vyhledání jako indexsekvenční (hash) pole, jak je znázorněno na obr. 21. Základ 

struktury tvoří pole, obsahující ukazatel na případný záznam s informacemi o upraveném souboru. 

V případě, že pro jeden index existuje více záznamů, jsou uspořádány podle abecedy pro 

efektivnější vyhledávaní. Uspořádání záznamů zajišťuje maximální asymptotickou složitost 

vyhledání prvku O(log n), kde n celkový počet záznamů. Průměrná složitost vyhledání se však blíží 

k O(1), protože jeden prvek pole odkazuje typicky na jeden záznam. K tomu napomáhá i 

proměnlivá velikost pole, která se mění spolu s celkovým počtem záznamů a zabraňuje tak případné 

akumulaci záznamů na jednom indexu. V případě, že počet záznamů stoupne na polovinu velikosti 

pole, velikost pole se zdvojnásobí. Naopak jestliže počet záznamů v tabulce klesne pod 2 procenta, 
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velikost pole se zmenší na polovinu. Operace změny velikosti pole je relativně náročná, protože se 

musí všechny záznamy přeskupit a při této operaci není možné s tabulkou pracovat. Pro udržení 

vysoké rychlosti vyhledávání i při vyšším počtu záznamů je však nutná. V případě, že je změna 

velikosti tabulky nežádoucí, je možné tuto možnost vypnout pomocí rozhraní ovladače. Konkrétně 

pomocí volání metody knihovny AbeasSetMFConfig() . 

obr. 21 – Příklad rozhodnutí o zálohování souboru pomocí filtrovacího stromu 

Hodnota index se vypočítá jako zbytek po dělení součtu délkou pole. Součet se vypočítává 

algoritmem, který prochází všechny písmena cesty a názvu souboru a při každém průchodu 

vynásobí aktuální hodnotu součtu číslem 65599. Poté ještě připočte hodnotu kódu zvětšeného 

písmena. Následuje celý kód algoritmu: 

hashSum = (ULONG) Disk; // Initialization 
  
trig = FileName->Buffer + (FileName->Length / sizeo f(WCHAR)); 
 
for (iter = FileName->Buffer; iter < trig; iter++) 
  hashSum = (ULONG)RtlUpcaseUnicodeChar(*iter)  
     + (hashSum << 16) + (hashSum << 6) - hashSum; 

Součet je uložený spolu s každým záznamem tabulky a umožňuje tak změny velikosti 

tabulky, protože součet zůstává vždy neměnný.  

Pro úsporu využité paměti se v záznamu neudržuje název svazku, ale pouze ukazatel do 

tabulky svazků (100 bytů proti 4-8 bytům podle verze systému). Při hledání záznamu se po nalezení 

shody u názvu souboru porovnává název svazku pomocí tabulky svazků. Záznamy v tabulce svazků 

jsou uspořádané podle abecedy a umožňují tak efektivnější dohledání záznamu v případě shody na 

indexu. 
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Kromě zmíněné struktury se jednotlivé záznamy udržují i v obousměrném spojovaném 

seznamu. Tento seznam umožňuje efektivnější uvolňování tabulky při případném odpojení ovladače 

a především při úpravě záznamů v rámci přejmenování adresáře, kdy se musí upravit všechny 

záznamy obsahující daný adresář na cestě k souboru. 

4.1.5 Filtrování IRP 

IRP zprávy slouží pro komunikaci mezi ovladači a dalšími částmi operačního systému. Na 

obr. 22 je příklad této komunikace při provedení operace se souborem. 

obr. 22 – Zjednodušené schéma předávání IRP zpráv při operaci se souborem 

Jak je vidět na obr. 22, filtry souborového systému, jakým je například implementovaný 

ovladač, vstupují do komunikace mezi I/O Manažerem a ovladačem souborového systému. Tímto 

způsobem mohou filtry souborového systému IRP zprávy monitorovat anebo modifikovat, a tím 

měnit i chování souborového systému.  

Podrobněji jsou některé pojmy a popis práce filtru souborového systému popsány 

v programátorské příručce. Formát a typy IRP zpráv lze najít v dokumentaci [10]. Základní typy 

zpráv se nemění ani v nových verzích operačního systému, a tak je možné napsat ovladač 

kompatibilní s více verzemi. 

Pro účely zálohování se jeví jako nejdůležitější IRP zprávy pro modifikaci vlastnosti 

(SET_INFORMATION) anebo modifikaci dat souboru (WRITE_DATA). U modifikace dat 

souboru však nastává problém, pokud se jedná o zápis na disk v případě výpadku stránky. Takový 

požadavek putuje na úrovni přerušení 1 (viz. 6.1.1) a zpracován musí být s co nejmenšími nároky 

na prostředky. Např. nesmí dojít k dalšímu výpadku stránky a nesmí se volat téměř žádné funkce 

pro práci se soubory. V podstatě není možné takové akce ošetřit synchronně a asynchronní cesta 
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nezaručuje kontinuitu zálohování v případě pádu systému. Proto je monitorování založené na jiných 

zprávách, a to konkrétně: 

• CREATE – posílá se při otevírání souboru 

• SET_INFORMATION – posílá se při modifikaci atributů 

• CLEANUP – posílá se při zavíraní souboru 

Pro monitoring změn dat se využívá faktu, že vývojář musí již při otevírání souboru určit, 

zda bude soubor modifikovat. Záloha se tak může vytvářet i v případě, že soubor otevře pro zápis 

ale žádná data fyzicky zapsaná nejsou, což je určitá daň za možnost synchronizování vytváření 

změnového žurnálu.  

Při zpracování IRP zprávy je možné ošetřit situaci před zasláním IRP dalšímu filtru a situaci 

po zpracování IRP souborovým systémem. Typicky jsou takto vytvořené dvě ošetřující funkce pro 

každý typ IRP, který je potřeba zpracovat. V kódu se tyto funkce označují s předponami Pre a Post 

(obr. 23). 

obr. 23 – Stavy před voláním a po volání zpracování IRP zprávy 

4.1.5.1 Zpracování IRP_MJ_CREATE 
IRP zprávu s kódem IRP_MJ_CREATE posílá I/O Manažer (nebo jiné komponenty jádra) 

v případě vytváření nového adresáře anebo souboru. Dále také při otevření již existujícího adresáře, 

souboru, svazku anebo zařízení. Typicky je to na základě API funkce CreateFile()  anebo 

funkcí jádra jako např. IoCreateFile(), ZwCreateFile()  a dalších. 
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obr. 24 – Zpracování IRP ve funkci PreCreate 

Při zálohování je IRP zpráva s kódem IRP_MJ_CREATE využívaná pro záznam vytvoření 

souboru (adresáře), záznam modifikace souboru a případné vytvoření zálohy. Průběh zpracování 

v PreCreate()  je popsán na obr. 24. 

Existence souboru/adresáře se zjišťuje pokusem o otevření, kdy je také možné rozlišit 

adresář od souboru. Jestliže dojde ve zpracování funkce PreCreate()  k chybě, ukončuje se 

s chybou celé zpracování. Program, který soubor otevírá poté, tuto skutečnost oznámí uživateli. To 
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je možné, protože soubor ještě není otevřen. V případě funkce PostCreate()  to již možné není, 

protože se již soubor otevřel a ovladače na nižších vrstvách již otevření zpracovaly. Všechny chyby 

v PostCreate()  tedy končí zápisem do systémového chybového žurnálu anebo ignorováním. 

Na dalším obrázku je naznačen průběh zpracování PostCreate() . 

obr. 25 – Zpracování IRP ve funkci PostCreate 

Největším problémem u zpracování funkce PostCreate()  je stav, kdy dochází ke 

zrušení operace a předtím v PreCreate()  byla vytvořena dočasná záloha souboru přesunem. 

Není totiž možné rozhodnout, co udělat s dočasnou zálohou, protože není jasné, jestli se operace 

zdařila a na disku je původní soubor již přepsaný, anebo se operace nezdařila a soubor, který byl 

přesunut, se má obnovit. Jestliže dojde k tomuto velice nepravděpodobnému stavu, je dočasná 

záloha zachována a uživatel je pomocí prohlížeče událostí informován o existenci této zálohy pro 

případnou obnovu dat. 
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4.1.5.2 Zpracování IRP_MJ_SET_INFORMATION 
IRP zprávu s kódem IRP_MJ_SET_INFORMATION posílá I/O Manažer (případně jiné 

komponenty jádra) v případě změny vlastností souboru/adresáře. Těmi jsou například atributy 

souboru, velikost souboru, informace o časech vytvoření, posledního přístupu, atd. Dále se pomocí 

tohoto IRP vytváří linky, mění se název resp. umístnění souboru/adresáře a taky soubor/adresář se 

označuje jako smazaný. API funkce, na základě kterých se posílá toto IRP, jsou například 

SetFileAttributes() , SetEndOfFile() , CreateHardLink() ,  DeleteFile()  a 

další. 

Ovladač zpracovává především změny názvu souboru/adresáře a pokusy o smazání (objekt, 

který je označen pro smazání může být později odznačen). Ošetření této IRP zprávy je složitější, 

jako tomu bylo při IRP_MJ_CREATE, protože post-operační funkce může být volána na vyšší 

úrovni přerušení. Tomu by měla předcházet synchronizace zpracování, která však mírně zpomaluje 

provádění akce. 

obr. 26 – Zpracování IRP ve funkci PreSetInfo 

Podobně, jako při zpracování požadavku na otevření souboru, je při zpracování změny 

souboru možné ošetřit chyby bezpečně, bez vlivu na správné zálohování, jedině ve funkci 

PreSetInfo() . Při provádění funkce PostSetInfo()  již k operaci došlo a nelze ji zvrátit. 

Případné chyby se proto pouze zaznamenávají, anebo tam, kde je to možné, ignorují (obr. 27). 
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obr. 27 – Zpracování IRP ve funkci PostSetInfo 

4.1.5.3 Zpracování IRP_MJ_CLEANUP 
IRP zpráva s kódem IRP_MJ_CLEANUP indikuje, že počet odkazů (handle) na objekt 

souboru se snížilo na nulu, typicky po posledním zavolání API funkce CloseHandle()  anebo 

funkce jádra ZwClose() . Se samotným objektem souboru však můžou dále pracovat některé 

komponenty jádra jako například správce paměti a správce vyrovnávací paměti. Jestliže se sníží na 

nulu i počet přístupů k objektu souboru, posílá se IRP zpráva s kódem IRP_MJ_CLOSE. Typicky 

se tato IRP zpráva posílá vzápětí po IRP_MJ_CLEANUP, v některých případech to však může trvat 

i déle než jeden den. 

Ovladač filtruje zavírání souboru z důvodu zaznamenání smazání souboru. Ke smazání 

souboru vedou dvě cesty, u obou však k smazání dochází až po zavření souboru. První cestou je 

otevření souboru s příznakem smazání, druhou je zaslání IRP s kódem 

IRP_MJ_SET_INFORMATION s nastavením souboru pro smazání. Nastavení souboru se může 

opakovat a soubor, který byl označen pro smazání, se může později odznačit. Definitivní rozhodnutí 

je tedy možné udělat až při zavírání souboru. Při rozhodování, kterou IRP použít, padlo rozhodnutí 
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na IRP_MJ_CLEANUP, která se posílá vzápětí po posledním zavření, a která je posílána v módu 

přerušení 0, narozdíl od IRP_MJ_CLOSE, která může být zaslána v módu přerušení 1, se všemi 

negativními důsledky, které z toho vyplývají (obr. 28). 

obr. 28 – Zpracování IRP ve funkci PreCleanup 

Při zjišťování označení souboru/adresáře pro smazání se používá kontext souboru 

(paměťová struktura určená pro ukládání specifických dat o souboru), který se plní v zpracování 

vytvoření a změně souboru. Předpokládá se, že zavření souboru končí vždy úspěšně, a tak nebylo 

nutné implementovat post-zpracování. 

Informace o smazání souboru je, narozdíl od ostatních položek změnového žurnálu, 

považovaná za ne úplně spolehlivou. Tzn. v některých vzácných případech se nemusí informace o 

smazání do žurnálu zapsat (falešná informace se však nevytváří). 

4.1.5.4 File System Tunneling 
Ve všech verzích operačního systému Windows na obou typech souborových systémů 

(NTFS, FAF) existuje funkcionalita File System Tunneling [11], která má za úlohu zachovat 

kompatibilitu s MS-DOS programy. Některé z nich předpokládají, že se při smazání a opětovném 

vytvoření souboru zachová informace o jeho časech. Toto chování systému pak využívají pro 

bezpečné ukládání dokumentů, kdy se nejdříve vytvoří nová verze v dočasném souboru, aktuální 

verze se smaže a nakonec se dočasný soubor přejmenuje. Výsledkem je aktuální verze s původním 

časem vytvoření, jak je to znázorněno na obr. 29. 

obr. 29 – Zachování původního času vytvoření při přepisu souboru jiným 
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Modernější aplikace ukládají nové dokumenty podobným způsobem, nespoléhají se však na 

operační systém a informace o časech souboru aktualizují samy. 

Kromě informací o časech zachovává operační systém i informace o dlouhých názvech 

souborů a adresářů, takže se při vytváření nebo přejmenování souboru/adresáře může po zpracování 

v souborovém systému změnit jeho název. Toto pak komplikuje situaci ovladače, který filtruje 

události na základě jména objektu. Problémem je především znemožnění filtrace v pre-zpracování, 

kdy ještě nemusí být známé dlouhé jméno. Řešením je pak zpracování všech souborů (u 

přejmenování) a rozhodnutí o filtraci až po provedení akce anebo nespolehlivá filtrace u otevírání 

souborů. Nespolehlivost spočívá v možném ignorování otevření souboru, který je otvírán na 

základě jeho krátkého jména a jeho dlouhé jméno je filtrováno. U spolehlivého řešení by bylo 

potřeba zpracovat všechna otevření souborů. To by mohlo negativně ovlivnit výkon, protože 

nespolehlivost filtrace se může projevit pouze u aplikací pracujících s krátkými jmény, pro které 

existuje i dlouhé jméno. 

4.1.6 Zálohování p ůvodní verze 

Efektivní zálohování znamená přenášení pokud možno co nejmenšího množství dat. To je 

zajištěno přenášením rozdílových delta souborů (2.3.1). Pro vytvoření rozdílového souboru je 

potřeba znát původní verzi souboru, tzn. verzi, která existovala před tím, než se soubor změnil po 

posledním zálohování.  

Pro zálohování původní verze se v ovladači používají dvě cesty, a to kopírování a přesun. 

Zálohování přesunem je mnohem výhodnější, není ho však možné použít ve všech případech. 

Důvody znemožnění vytvoření zálohy přesunem jsou: 

• soubor je chráněn proti zápisu, 

• na soubor je odkazováno z jiných míst, 

• nezpracované jméno souboru, 

• alternativní proud (stream) souboru nelze samostatně přesunout, 

• uživatel se chystá odpojit diskovou jednotku, 

• chybná konfigurace odkazuje na odkládací prostor na jiném svazku, 

• nepodaří se získat exkluzivní přístup k souboru, 

• byla překročena kvóta dat v odkládacím prostoru. 
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Jestliže jsou všechny podmínky splněny a soubor je otevírán s příznakem přepsání, provede 

se akce přesunutí souboru. Ta se skládá z více kroků (obr. 30). 

obr. 30 – Schéma uložení kopie původního souboru přesunem 

1. Nejdříve se soubor, který bude přepisován, přejmenuje doplněním aktuálního času na konec 

souboru. Místo času se zdá být vhodnější použít univerzální identifikátor GUID, k jeho 

vygenerování je však potřebná součinnost registrů, které při startování systému nejsou k 

dispozici v celém rozsahu. Soubor se v prvním kroku přejmenuje ve stejném adresáři, ve kterém 

se nacházel původní soubor, což by mělo uživateli ulehčit nalezení původních dat i v případě, že 

by došlo v průběhu zpracování k chybě systému a počítač by musel být restartován.  

2. Po přejmenování souboru se vytvoří soubor s původním názvem a stejnými vlastnostmi, které 

měl původní soubor. Jediným rozdílem je, že neobsahuje data původního souboru. Tato kopie 

kostry souboru zabezpečuje, že souborový systém přepíše soubor a o této skutečnosti informuje 

uživatele. Kdyby se kopie kostry nevytvářela, souborový systém by uživatele informoval o 

vytvoření nového souboru, což by mohlo vadit některým aplikacím, které předpokládají přepis 

souboru. 

3. Po zpracování otevření souboru v souborovém systému se provádění přesune zpátky do 

ovladače (funkce PostCreate  viz 4.1.5.1). Tam je přejmenovaný soubor přesunut do 

odkládacího prostoru a označen jako dočasný. Po úspěšném doplnění změnového žurnálu je 

soubor opět označen jako trvalý. 

V případě zálohování původní verze kopírováním je situace mnohem jednodušší (obr. 31).  

obr. 31 – Schéma uložení kopie původního souboru kopírováním 
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Soubor se před otevřením souborovým systémem zkopíruje do dočasné verze v odkládacím 

prostoru. Jméno této kopie je vytvořeno stejným způsobem jako v případě přesouvání souboru. 

Kopie se označuje jako trvalá opět až po úspěšném doplnění změnového žurnálu. Při kopírování 

není použita systémová vyrovnávací paměť (cache), která by v tomto případě zdržovala. Na 

použitou paměť a přístup k souboru jsou však kladeny určité požadavky. Přístup k souboru musí být 

zarovnaný na násobek velikosti sektoru a velikost zapisovaného/čteného bloku musí být také 

násobkem velikosti sektoru. Adresa bloku paměti pak musí být zarovnána podle požadavku disku. 

obr. 32 – Příklad zarovnání adresy a velikost bloku paměti použitého pro práci se souborem bez systémové 
vyrovnávací paměti 

Aktuální ovladače disků již nekladou takové požadavky na zarovnání a standardní alokační 

funkce vrací paměť na adrese zarovnané na 8 bytů. Nejjednodušší způsob, jak předejít problémům 

se zarovnáním, je alokovat paměť o velikosti stránky, kdy je adresa takto alokované paměti vždy 

zarovnaná na velikost stránky. Velikost stránky je pak násobek všech možných požadavků na 

zarovnání adresy, a tak se v tomto případě na toto zarovnání nemusí brát zřetel.  

Podobné požadavky jsou kladené i pro práci se souborem bez vyrovnávací paměti 

v uživatelském módu. Uživatel musí dodržovat přístup k souboru na násobku velikosti sektoru o 

velikosti násobku sektoru. Problémy se zarovnáním adresy se řeší použitím API funkce 

VirtualAlloc , která vrací celé stránky paměti, jejichž adresy vždy splňují požadavky 

zarovnání. Jestliže by byla pro přístup k souboru použitá paměť z haldy, je potřeba ošetřit zarovnání 

podobným způsobem, jako to bylo naznačeno na předchozím obrázku. 

4.1.7 Shrnutí možných optimalizací 

Následuje seznam možných optimalizací implementovaného ovladače: 

• Odstranění pomocných proměnných z filtrovacího stromu a jeho uložení v souboru (viz. 

4.1.1). 

• Použití mezipaměti pro záznamy změnového žurnálu v případě, že odkládací prostor 

ještě není inicializován (viz. 4.1.2). 

 
0 16 32 48 64 80 96 112 128 

Požadavky: 
Velikost sektoru je 32 kB. 
Adresa musí být zarovnaná na 16 kB. 

  

Jestliže je potřeba zapsat 40 kB dat, 
alokovat se musí 64 + 15 kB. 
Z alokovaného úseku se použije blok, 
jehož adresa začíná na násobku 16. 
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• Uložení více záznamů změnového žurnálu v méně souborech a více adresářích (viz. 

4.1.3). 

• Doplnění filtrování IRP zpráv o další operace, aby bylo možné zálohovat i soubory, 

které jsou otevřené pro zápis (viz. 4.1.5). 

• Vytváření záznamu změnového žurnálu i po změně některých atributů souboru. 

4.2 Knihovna 
Ovladač obsahuje rozhraní, přes které komunikuje. Problémem tohoto rozhraní je však nutná 

serializace při předávání dat a rozlišení funkce na základě kódu funkce. Řešením těchto 

nepříjemností je fasáda v podobě knihovny (obr. 33). Při volání metody knihovny se v závislosti na 

funkci připraví blok paměti dostatečné velikosti, ve kterém se připraví serializovaná podoba 

parametrů. Tento blok paměti se pak předá ovladači a po ukončení volání se předá návratová 

hodnota zpátky do prezentační vrstvy. Návratové hodnoty jsou typu HRESULT (NTSTATUS), 

které se využívají v módu jádra. V některých případech je možné tyto návratové kódy 

přetransformovat do podoby chybového kódu WIN32. V ostatních případech je potřeba pracovat 

přímo s hodnotou HRESULT, která je nadmnožinou WIN32 chyb.  

obr. 33 – Ukázka volání funkce ovladače z prezentační vrstvy pomocí knihovny 

4.3 Prezentační vrstva 
Úkolem prezentační vrstvy, která byla implementována, je především ukázka funkčnosti 

ovladače a knihovny.  

Základní součástí prezentační vrstvy je COM objekt, který je rozšířením Shell-u (obr. 34). 

Rozšířené je kontextové menu a zobrazení ikony svazků, adresářů a souborů. V případě, že uživatel 

zobrazí kontextové menu, Shell o této události informuje prezentační vrstvu a umožní doplnit další 

položky tohoto menu. Po kliknutí na doplněnou položku se vykoná příslušná akce. Na obrázku níže 
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se například po kliknutí zobrazí dialogové okno. Rozšíření zobrazování ikony slouží pro 

informování uživatele o tom, že je daný soubor zálohován. V případě změny souboru pak jiná ikona 

informuje uživatele, že daný soubor zatím nebyl přenesen na úložiště. 

obr. 34 – Schéma rozšíření kontextového menu 

Největší výhodou implementace pomocí rozšíření Shell-u je jednoduchost. Nemusí se totiž 

implementovat funkcionalita pro zobrazovaní stromové struktury adresářů a souborů. Další 

výhodou pro uživatele může být známé prostředí Explorer, které může být zároveň využívané i 

k jiným účelům a není tudíž potřeba otevírat více oken pro procházení souborů. Nevýhodou je 

nutnost přizpůsobení tomuto prostředí jak ze strany programátora, tak i ze strany uživatele. 

4.4 Modul p řenosu 
Modul přenosu kopíruje soubory v rámci dostupných diskových jednotek a je tedy 

nejjednodušší formou přenosu. Složitější forma modulu přenosu byla implementována v projektu 

ABAS, kde se soubory přenášely šifrované, případně komprimované na vzdálený server. 

Modul přenosu je implementován jako systémová služba. V hlavním cyklu čeká na příkazy 

z prezentační vrstvy, které dostává pomocí pojmenované roury. Základním příkazem je zahájení 

přesunu souborů, které byly změněny (obr. 35). 

obr. 35 – Schéma zálohování změněných souborů 
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Po obdržení příkazu na přesun změněných souborů z prezentační vrstvy, načte modul 

přenosu seznam změn ze změnového žurnálu. Podle typu akce v změnovém žurnálu (obr. 18) se na 

úložišti provede přejmenování respektive smazání souboru/adresáře. V případě, že záznam 

změnového žurnálu obsahuje informaci o vytvoření nového souboru/adresáře anebo jeho úpravě, 

přenese se aktuální verze tohoto souboru/adresáře na úložiště. O průběhu akce je prezentační vrstva 

průběžně informována pomocí komunikace přes pojmenovanou rouru. 
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5 Závěr 
Výsledné dílo představuje stabilní platformu, použitelnou pro zálohování na výměnný disk. 

Z hlediska dalšího vývoje aplikace by bylo vhodné rozšířit uživatelské rozhraní, aby zobrazovalo 

více informací, například detailní informace o průběhu zálohování, případně zprostředkovalo 

možnost specifikace pravidel v uživatelském rozhraní. Samotné uživatelské rozhraní by mohlo být 

plně lokalizované do češtiny. Nyní je lokalizován pouze samotný ovladač. I přes tyto nedostatky je 

možné velice jednoduchým způsobem zálohovat obsah celého disku na jiný přenosný disk. 

Další vývoj by se měl zaměřit rovněž na generátor rozdílových souborů a zefektivnění 

zálohování na vzdálený počítač. K tomu by se využívaly rozdílové soubory, které jsou generovány 

z kopií původních verzí soborů. Dále je možné zefektivnit interpretaci změnového žurnálu pomocí 

jeho předzpracování. Mnoho programů totiž při ukládání dokumentů využívá dočasné soubory, 

které nahrazují původní data. Operace uložení tak pozůstává z více kroků, které je však možné ve 

výsledku interpretovat jako jednu operaci. Dva příklady takovýchto operací jsou na obr. 36. 

obr. 36 – Schéma bezpečného uložení dokumentů a předzpracování záznamu změnového žurnálu 

Implementovaný zálohovací systém splnil většinu požadavků, které byly specifikované 

v kapitole 3. Zejména možnosti výběru objektů pro zálohování a efektivnost díky změnovému 
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zálohování. Uživatelské rozhraní je jednoduché a intuitivní díky průvodci a zakomponování 

uživatelského rozhraní do aplikace Explorer. 

Největším přínosem je implementace ovladače a jeho rozhraní v podobě knihovny, který 

tvoří samostatný, uzavřený a znovupoužitelný celek. Knihovna dále umožňuje vytvořit efektivní 

zálohovací systém díky změnovému žurnálu a podpoře generování změnových souborů. Výsledným 

zálohovacím systémem nemusí být jenom varianta zálohování na vyměnitelný disk, ale především 

replikace souborů na vzdálený počítač, u které je možné díky knihovně dosáhnout vysoké 

optimalizace velikosti přenášených dat. 
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6 Programátorská p říručka 

6.1 Vývoj filtr ů souborového systému 
Následující text popisuje způsob vývoje ovladačů. Kapitola využívá následující zkratky a 

pojmy: 

IRP I/O request packet – zprávy, pomocí kterých mezi sebou komunikují 
ovladače. 

WDK Windows Driver Kit – programový balík pro vývoj ovladačů. 
DDK Driver Development Kit – původní název programového balíku pro 

vývoj ovladačů. V současnosti nahrazen (obsažen ve) WDK. 
IFS kit Installable File System Kit – programový balík pro vývoj filtrů 

souborového systému. Aktuálně je již součástí WDK. 
Filtr souborového 
systému 

Ovladač, který zachycuje IRP zprávy určené pro souborový systém a 
přeposílá je na další Filtr souborového systému. 

Filter Manager Součást operačního systému od verze Windows XP SP2 anebo 
Windows 2000 SP4. Zjednodušuje psaní filtrů souborového systému. 

Minifiltr Filtr souborového systému, který využívá Filter Manager. 

Tabulka 1 – Terminologie filtrů souborového systému 

V operačním systému Windows pro sledování činnosti, anebo pozměnění chování 

souborového systému, slouží filtry souborového systému. Filtry souborového systému jsou 

ovladače, které zachytávají IRP zprávy a přeposílají je dalším prvkům na zásobníku. V diplomové 

práci je filtr souborového systému využit pro vytváření změnového žurnálu a vytváření dočasných 

záloh původních verzí. 

V čase vzniku práce (listopad 2006) firma Microsoft uvedla novou technologii pro psaní 

filtr ů souborového systému – Filter Manager [12]. Ten se stal součástí nového frameworku WDK, 

který nahrazoval původní DDK a IFS kit. WDK je k dispozici po registraci zdarma ke stažení1, 

narozdíl od DDK a IFS kit, které byly součástí placené verze MSDN. 

Filter Manager zjednodušuje psaní filtrů, protože odstraňuje nutnost psaní ošetření všech 

možných IRP. Vývojáři tak odpadá nutnost psát kostru programu, která obsahovala přeposílání 

všech typů zpráv dalšímu filtru. Při použití Filter manageru, se do filtru přesměrují jenom IRP 

zprávy, které vývojář vyžaduje (obr. 37). 

                                                 
1 http://connect.microsoft.com/ 
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obr. 37 – Přeposílaní IRP zpráv při použití Filter Manager-u 

Další výhodou Filter manageru je možnost odinstalování minifiltrů za běhu. Klasické filtry 

nebylo možné bezpečně odstranit, protože k tomu není vytvořen synchronizační mechanizmus. 

Filter manager však takový mechanizmus obsahuje. 

Více informací o filtrech souborového systému je možné získat v dokumentaci projektu 

ABAS anebo v dokumentaci k WDK [13]. 

6.1.1 Vývoj v módu jádra 

Ovladač je součástí systému, součástí „systémového procesu“ . Pokud nastane výjimka, 

která se nějakým způsobem neošetří přímo v ovladači, dochází k zastavení „systémového procesu“ 

a uživateli se v lepším případě zobrazí oznámení o chybě (slangově označované jako „BSOD“ – 

„modrá obrazovka smrti“). Největším problémem u vývoje ovladače je tak nutná pečlivost, se 

kterou se musí napsat každý řádek kódu. Přitom je v módu jádra nutné hlídat množství aspektů. 

Jestliže se spouští kód v módu jádra, procesor operuje na různých úrovních přerušení (IRQL 

– interrupt request level). Existují tři softwarové úrovně: 

• úroveň 0 – pasivní, ve které běží naprostá většina kódu, 

• úroveň 1 - volání asynchronních procedur a ošetření výpadků stránek, 

• úroveň 2 – plánovač úloh a volání odložených procedur 

a další množství hardwarových přerušení, které se však při vývoji filtr ů nevyužijí. Tyto 

úrovně mají podobné vlastnosti jako priority vláken, i když se v mnohém liší. To znamená, že když 

procesor operuje na úrovni 1, může být přerušen pouze vláknem se stejnou nebo vyšší úrovní. 
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Vzhledem k tomu, že plánovač úloh běží na úrovni 2, může být vlákno na této úrovni přerušeno 

jenom vláknem na úrovni 3 a vyšší. Od úrovně 3 již nemohou být vlákna přerušena vůbec.  

Fakt, že se výpadek paměťové stránky ošetřuje na úrovni 1, pak znamená, že kdykoliv by 

došlo k výpadku stránky při běhu na úrovni 2 a vyšší, zastaví se celý systém. Výpadek stránky 

může nastat při libovolném přístupu k nestránkované paměti. Dokonce stačí, aby byl 

v nestránkované paměti kód funkce, která se spouští.  

Dalším problémem může být skutečnost, že všechny synchronizační mechanizmy zvyšují 

úroveň přerušení, a to buď na úroveň 1, anebo vstoupí do kritické sekce, ve které jsou zakázaná 

volání asynchronních procedur (speciální stav na úrovni mezi 0 a 1). Podstatným omezením kritické 

sekce je nemožnost otevření souboru na disku. Od toho se pak odvíjí omezení dalších funkcí, které 

mohou za určitých okolností otevřít soubor, a tak nemohou být volány v kritické sekci a tedy ani 

synchronizovány. Příkladem takových funkcí může být práce s registry anebo konverze řetězců do 

znakové sady UNICODE. 

Při vývoji je proto potřeba hlídat, k jaké paměti se přistupuje a na jaké úrovni se může daný 

kód spustit. U většiny funkcí jádra je v dokumentaci i informace o maximální povolené úrovni 

přerušení, na které se daná funkce může volat. Problémy se většinou projeví až za běhu pádem 

systému, testování a kontrolní makra jsou proto nezbytností. 

Podrobněji je problematika vývoje v módu jádra popsaná v dokumentech Scheduling, 

Thread Context, and IRQL [14] a Locks, Deadlocks, and Synchronization [15]. 

6.1.2 Příprava prost ředí pro vývoj 

K vývoji ovladače je potřeba složitější příprava prostředí, než je tomu u aplikací běžících 

v uživatelském módu. Protože je ovladač součástí systému, přerušení k ladění znamená přerušení 

celého systému. Z tohoto důvodu je nutné ladění provádět na jiném počítači. 

Jako optimální se jeví použití virtuálního stroje. V diplomové práci byl použit VMware 

Player, který je k stažení2 zdarma, a který spouští již připravený virtuální stroj. 

Pro přenos ladících informací je možné využít sériové anebo IEEE 1394 (firewire) rozhraní. 

Toto rozhraní je ve virtuálním stroji přesměrované do pojmenované roury, ze které pak informace 

čte WinDbg (obr. 38). Operační systém, který bude laděný, je potřeba nastavit tak, aby umožnil 

posílání ladících informací. Do souboru boot.ini se proto přidává řádek, který při startu systému 

zobrazí uživateli možnost volby ladícího režimu: 

                                                 
2 http://www.vmware.com/download/player/ 
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multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Debug Mode" /noexecute=optin 
/fastdetect /debugport=COM1 /baudrate=115200 

obr. 38 – Schéma ladícího prostředí 

WinDbg je součástí Debugging Tools for Windows a je opět k dispozici ke stažení3 zdarma. 

Tento nástroj umožňuje vedle ladění aplikací v uživatelském módu ladit i ovladače. Ke spuštění 

WinDbg v módu ladění jádra využívající pojmenovanou rouru jako zdroj ladících informací je 

potřeba použít tyto přepínače: 

windbg.exe -b -k com:pipe,port=\\.\pipe\com_1,reset s=0 

Další užitečnou možností WinDbg je dynamické čtení symbolů (informací zpřehledňujících 

ladění) ze sítě.  

Symbol path = 
SRV*c:\winddk\websymbols*http://msdl.microsoft.com/ download/symbols 

Jedná se především o symboly ke standardním knihovnám Windows. V případě zastavení 

běhu se tak, místo názvu knihoven a adres funkcí, zobrazují názvy funkcí. 

Pro zaručení odladění co největšího množství chyb je dobrou praxí v čase ladění ovladače 

zapnout ověřovač ovladačů (Driver Verifier), ve kterém se dají nastavit různé testy aplikující se na 

určený ovladač. Např. simulace nedostatku prostředků, která způsobí, že alokace paměti náhodně 

selhává. Tato funkce v průběhu vývoje sice znepříjemňuje ladění, na druhé straně je takto časem 

ověřena většina větví kódu, tedy i těch, které se spouští jenom při chybě. Ověřovač ovladačů je 

standardní součást operačního systému Windows a je ho možné spustit z příkazové řádky pomocí 

verifier.exe . 

                                                 
3 http://download.microsoft.com/ 
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6.1.3 Kompilace a sestavení 

Ke kompilaci a sestavení ovladače se využívá nástroj Build, který nahrazuje ručně vytvářený 

NMAKE soubor. Build nastaví všechny přepínače kompilátoru, optimálně pro požadovanou 

platformu a typ sestavení (produkční nebo ladící). Vývojář nastaví v podstatě jenom platformu a typ 

sestavení.  

Nástroj Build rovněž poskytuje zpětnou vazbu o postupu kompilace a případné chybě. Proto 

se dá jednoduše začlenit do vývojového prostředí např. Visual Studia (Visual Studio Express 

Edition je k dispozici ke stažení zdarma). V případě diplomové práce je použitý dávkový soubor, 

který se spustí před kompilací. V rámci dávky se pak spustí všechny komponenty potřebné pro 

kompilaci včetně nástroje Build. Dávka může vypadat např. takto: 

@echo off 
if "%1"=="" goto usage 
if "%2"=="" goto usage 
call C:\WinDDK\6000\bin\setenv.bat C:\WinDDK\6000\ %1 WXP 
cd "%2" 
VerBuildInc.exe 
mc -u abeasMF_err.mc 
 
build -cZg 
 
pause 
goto end 
:usage 
echo Usage: "make [fre|chk] <project_path>" 
echo. 
pause 
:end 

Spouští se dvěma parametry, které automaticky doplňuje Visual Studio. V tomto případě se 

ovladač sestavuje jenom pro platformu Windows XP. Jednoduchou úpravou je však dávku možné 

upravit i pro jiné platformy. VerBuildInc.exe  je program pro nastavení aktuální verze 

kompilovaného ovladače. Mc je nástroj pro kompilaci řetězců událostí. 

Nástroj Build po spuštění hledá v aktuálním adresáři dva soubory. Jedním je soubor 

makefile , který je však standardní a stejný pro všechny typy sestavení. Dalším a důležitějším je 

soubor sources , který obsahuje především seznam souborů určených pro kompilaci. Dále může 

obsahovat další přepínače pro kompilátor a sestavovací program, odkazy na knihovny a typ 

výsledného souboru (ovladač, aplikace apod.). 

Posledním zajímavým souborem, který se využívá při sestavovaní, je soubor dirs , který 

obsahuje seznam podadresářů obsahující další projekty pro sestavení. Tím se dá jedním spuštěním 

nástroje Build sestavit celý projekt, který se skládá z více částí. 
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Bližší podrobnosti o nástroji Build je možné získat v dokumentaci [16]. Příklady 

používaných souborů je možné najít v příkladech dodaných spolu s WDK anebo mezi zdrojovými 

soubory diplomové práce. 

6.1.4 Ladění 

Po úspěšném sestavení ovladače je potřeba jej přenést na testovací prostředí. Způsob 

přenosu závisí na použitých technologiích. V případech, kdy to neovlivňuje testy, je možné 

provádět sestavení přímo v testovacím prostředí.  

Před samotným laděním se pak původní verze ovladače musí zastavit a nová verze 

nainstalovat a spustit. U minifiltrů je to možné udělat bez restartu systému – narozdíl od filtrů, kde 

je pro instalaci nové verze potřeba restartovat testovací prostředí. 

V módu jádra je k dispozici stejná množina ladících funkcí, jako je tomu v uživatelském 

módu. Např. pokud vývojář potřebuje nastavit bod přerušení, nejdříve zastaví vykonávání programu 

(v případě ovladače to bude celý systém), ve zdrojovém kódu, který se načte do WinDbg, se nastaví 

bod přerušení a běh systému se opět obnoví. Jestliže nějaké vlákno dospěje k místu přerušení, 

systém se zastaví a kontrolu nad ním opět přebírá WinDbg. Vývojář má pak dispozici množství 

funkcí, pomocí kterých může ovladač ladit. Od standardních jako výpis zásobníků, výpis 

proměnných až po méně běžné jako seznam zámků anebo výpis zásobníku všech vláken provádění. 

WinDbg obsahuje i podporu Filter Manageru, a tak je možné zobrazit i podrobnější informace o 

minifiltrech. 

Množství funkcí při ladění je výhodné, protože dokumentace pro ovladače se aktualizuje 

mnohem pomaleji, než jako je tomu např. u SDK. Je pak možné chování systému ověřit přímo. 

6.1.5 Verifikace 

Při vývoji ovladače se vývojář nikdy nevyhne chybám. Důležité však je, aby byl tyto chyby 

schopný odhalit co nejdřív. V kapitole 6.1.2 byl představen oveřovač ovladačů, který simuluje 

různé kritické stavy systému.  

Další možností je použití nástroje PREfast, který provádí statickou verifikaci. PREfast je 

volba kompilátoru, kdy se v čase kompilace simulují možné cesty provádění a odhalují se tak 

chyby, které se za normálních okolností neodhalí. Mezi nejčastější patří např. neuvolněná paměť, 

použití ukazatelů, které mohou být prázdné, neošetřené chybové stavy a podobně. PREfast existuje 

i ve verzi speciálně vyvinuté pro ovladače (kromě verze pro aplikace v uživatelském módu), kdy 

některé stavy vyhodnocuje jinak a zahrnuje i pravidla, která jsou specifická pouze pro ovladače. 
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Pro co největší využití verifikátoru je vhodné používat anotace, které při verifikaci upřesňují 

záměr vývojáře. Příkladem anotací jsou například anotace při definici funkce: 

NTSTATUS AbWorkspaceGetRecord( 
 __in PAB_WORKSPACE_OBJECT Workspace, 
 __in PABEAS_USN Usn, 
 __out_bcount_part(MaxBufferSize, *BufferSize) PVOID Buffer, 
 __in ULONG MaxBufferSize, 
 __out PULONG BufferSize); 

 V tomto příkladu je upřesněno využití jednotlivých proměnných a při kontrole tak může 

PREfast předpokládat, že všechny vstupní parametry (__in) jsou již inicializované. Naopak při 

volání této funkce je potřeba naplnit je hodnotou. Dále je v příkladu upřesněno, že výstupní 

parametr Buffer může být maximálně o velikosti MaxBufferSize a délka pole na výstupu se předává 

v proměnné BufferSize. 

PREfast pro ovladače se spouští jinak, než je tomu u aplikací v uživatelském módu, kdy se 

při kompilaci doplní přepínač /analyze  . V případě ovladačů se vstupuje do procesu sestavení 

pomocí příkazu: 

prefast build –cZg 

Po spuštění se provedou stejné kroky jako při sestavování pomocí nástroje Build (na výstupu 

je stejný binární soubor), navíc se však do interní databáze zapíšou všechna zjištění verifikátoru. 

Tato zjištění se pak zobrazí pomocí příkazu: 

prefast view 

Tento příkaz zobrazí přehledný seznam zjištění, který může vypadat například jako na 

dalším obrázku. 
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obr. 39 - Ukázka zobrazení přehledu zjištění nástroje PREfast 

Ne všechna zjištění mají opodstatnění. Časem pak můžou přibývat falešná zjištění, která se 

však ve většině případů dají odstranit dalšími anotacemi.  

Jednotlivá zjištění je po rozbalení možné dále analyzovat (obr. 40). 

obr. 40 – Detail zjištění nástroje PREfast 
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PREFast v příkladu na obr. 40 odhalil, že je volána funkce 

ExAllocatePoolWithTag() , která alokuje paměť, avšak na určité cestě provádění nedojde 

k uvolnění této paměti. Cesta provádění je popsaná pomocí čísel řádek. V tomto případě se však 

jedná o falešné zjištění, protože alokovaná paměť je uložena v globální proměnné, pomocí které se 

paměť uvolní v jiné části ovladače. 

Další podrobnosti o nástroji PREfast a možnosti anotací je možné nalézt v dokumentaci 

[17]. 

6.1.6 Trasování 

Vzhledem ke všem možným stavům v prostředí jádra a se stoupající složitostí projektu 

narůstá i potřeba kvalitního trasování. Pro tyto účely představila firma Microsoft, poprvé pro 

Windows 2000, technologii Event Tracing for Windows (ETW) [18]. Tato technologie zatím není 

příliš rozšířená, její použití je však možné na všech vrstvách, od ovladačů až po .NET aplikace. Pro 

samotný Microsoft se stává jednou ze stěžejných technologií a většina komponent jádra již ETW 

používají. Hlavní výhodou ETW je rychlost, dynamické řízení, možnost začlenění trasování i do 

produkčních systémů bez negativního ovlivnění výkonu a možnost trasování v čase zavádění 

systému.  

obr. 41 – Součástí trasovacího systému ETW 

Na předchozím obrázku jsou vidět základní komponenty ETW. Provider je typicky aplikace 

obsahující kód, který posílá trasovací události pomocí API funkcí do ETW. Controller určuje, jestli 

je Provider aktivní (posílá události) a ovládá relace ETW (na obrázku je představuje Buffer). 
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Consumer nasbírané události čte a prezentuje uživateli. Vše je možné ovládat pomocí API funkcí, 

v praxi se však používají různé nástroje tak, aby vývojář měl co nejmíň starostí s implementací a 

použití ETW.  

Na straně aplikace (provider) je to WPP software tracing, který využívá preprocesor. Pro 

vývojáře to znamená použití maker pro nastavení trasování a samotné trasování. Výhodou je 

jednoduchost. Nevýhodou je naopak nemožnost ladění, protože trasovací makra se několikanásobně 

rozšiřují a nedávají tak téměř možnost poznat, jaký kód se na daném místě zavolá. Trasovací makra 

mají podobný formát jako funkce printf, navíc však s možností definovat vlastní formáty. Níže je 

ukázka trasovacího makra. 

DoTraceMessage(AbSetup, "Volume (%p): instance (%p) is being crea ted (" 
  "Device Type = 0x%X, Filesys type = %d %!AbVolFil esysType!)" 
  , FltObjects->Volume, FltObjects->Instance, Volum eDeviceType 
  , VolumeFilesystemType, VolumeFilesystemType); 

Makro DoTraceMessage se rozvine do podmínky, která povoluje trasování jenom když je to 

zapotřebí (nastaveno Controler-em). Výkonnostním přínosem je fakt, že všechny řetězce obsažené 

v makrech existují pouze v PDB souboru (výstup sestavení, určený pro ladící programy) a 

nezůstávají v samotném programu, kde zbývá pouze kód události. 

Pro ovládání a zobrazování trasování existuje, kromě jiných, nástroj TraceView, který je 

obsažen ve WDK. Tento grafický nástroj v sobě kombinuje Controller a Consumer a umožňuje tak 

poměrně jednoduchým způsobem zobrazit trasovací události. Celkově tak vývojář pro trasování 

potřebuje znát pouze pár maker a jednoduché rozhraní grafické aplikace. 

Podrobnější informace a další nástroje je možné nalézt v dokumentaci [18] a článku 

popisujícím možnosti trasování [19]. 

6.2 Rozhraní knihovny 
Tato část doplňuje popis rozhraní knihovny o výčet metod a ukázku jejich použití . U 

většiny metod knihovny je prvním parametrem Port , který popisuje vytvořené připojení do 

ovladače a získává se pomocí volání AbeasConnect , jak je ukázáno níže. 

HRESULT res; 
HANDLE port; 
res = AbeasConnect(&port); 
if (res != S_OK) 
 goto ERROR; 
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Získaný popisovač je využíván u všech zbylých metod a z důvodu přehlednosti je vynechán 

z přehledu parametrů. Všechny metody vrací výsledek volání v návratové hodnotě typu HRESULT. 

Následuje přehled metod pro práci s filtrovacím stromem. Jestliže není uvedeno jinak, jsou všechny 

parametry vstupní. 

AbeasSetFilterItem Umožňuje nastavit filtr. Jedno volání nastavuje jednu položku 
struktury stromu. Volající musí zajistit, aby byl strom plněn do 
hloubky. 

SubItemsN Počet potomků daného uzlu. 0 v případě listu. 
RulesN Počet pravidel, která jsou potomci dané položky. 

Flags Nastavení vlastnosti filtrování. 

 

Name Jméno položky. Odpovídá jménu svazku, adresáře anebo souboru. 
AbeasSetFilterRule Pro poslední volání AbeasSetFilterItem nastaví podřízená pravidla. 

CreationTimeFrom Pravidlo vyjadřuje soubory/adresáře, jejichž datum vytvoření je větší 
než v uvedený okamžik. 

CreationTimeTo Pravidlo vyjadřuje soubory/adresáře, jejichž datum vytvoření je 
menší než v uvedený okamžik. 

FileAttributes Pravidlo vyjadřuje souboru/adresáře, které mají nastavené dané 
atributy. 

Flags Nastavení vlastnosti filtrování. 

 

RegExp Pravidlo vyjadřuje položky se jménem, které odpovídá danému 
regulárnímu výrazu. Není implementováno. 

AbeasFilterTreeClone Vytvoří pracovní kopii aktuálního filtrovacího stromu. 
AbeasFilterTreeApply Nahradí aktuální filtr pracovní kopií. 
AbeasFilterTreeModify Upraví pracovní kopii filtru. Přidává, anebo odebírá položku ve 

filtru. 
Flags Vlastnost filtrování.  

FilePath Cesta k souboru/adresáři, který se přidává/odebírá z filtrovacího stromu. 
AbeasItemIsFilteredEx Zjistí, jestli je daný objekt ignorován, anebo má být zálohován. 

Při volání je potřeba dodat i další informace o objektu. Návratové 
hodnoty jsou S_OK/S_FALSE anebo příslušný chybový kód. 

CreationTime Čas vytvoření souboru/adresáře, který je uveden ve FilePath. 
FileAttributes Atributy souboru/adresáře, který je uveden ve FilePath. 

 

FilePath Cesta k souboru/adresáři pro který se zjišťuje, jestli je zálohován podle 
aktuálního filtrovacího stromu. 

AbeasItemIsFiltered Zjistí, jestli je daný objekt ignorován, anebo má být zálohován. 
Doplňující informace o objektu zjistí samotná knihovna. 

 FilePath Cesta k souboru/adresáři pro který se zjišťuje, jestli je zálohován podle 
aktuálního filtrovacího stromu. 

Tabulka 2 – Metody knihovny pro práci s filtrovacím stromem 

Parametr Flags , který je použit v metodách pro práci se stromem, vyjadřuje vlastnost 

filtrovaní. Jeho hodnota se nastavuje pomocí kombinace nejnižších 6 bitů (obr. 42).  
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obr. 42 – Možnosti nastavení parametru Flags 

Nastavení prvního bitu znamená, že daný soubor/adresář bude filtrován (zálohován) daným 

filtrovacím stromem. V opačném případě je daný soubor/adresář ignorován. Další bit vyjadřuje, že 

spolu s daným svazkem/adresářem mají být filtrovány i všechny podadresáře a soubory v nich 

obsažené. V případě, že se jedná o soubor, nemá daný bit smysl. Třetí bit se vztahuje pouze na 

soubory a adresáře obsažené přímo v daném adresáři. Čtvrtý bit vyjadřuje, že daný prvek stromu 

nemění vlastnost filtrování a je uveden pouze z důvodu výstavby cesty. Poslední dva bity se 

nastavují v případě vytvoření pravidel. První z nich se vztahuje na soubory/adresáře přímo v daném 

adresáři, druhý na soubory/adresáře, která jsou obsažené v podadresářích daného adresáře. 

Následuje příklad nastavení filtrovacího stromu, kdy uživatel požaduje zálohování adresáře 

C:\WINDOWS a všech složek a adresářů v něm obsažených. Pro jednoduchost není obsažen kód 

pro kontrolu návratového kódu. 

HRESULT res; 
HANDLE port; 
res = AbeasConnect(&port); 
res = AbeasFilterTreeClone(port); 
res = AbeasFilterTreeModify(port, ABEAS_FILTER_F_FI LTER |  
  ABEAS_FILTER_F_FILTERSUBITEMS, L"C:\WINDOWS"); 
res = AbeasFilterTreeApply(port); 
CloseHandle(port); 

Zjištění, jestli je konkrétní soubor zálohován, je možné provést například takto: 

res = AbeasItemIsFiltered(port, L"C:\WINDOWS\system 32\shell32.dll"); 
if (res == S_OK) 
 // Soubor je zálohován 

Dalším typem metod obsažených v knihovně jsou metody pro práci s odkládacími prostory. 

AbeasSetWorkspace Vytvoří nový odkládací prostor, případně upraví kvótu již 
existujícího odkládacího prostoru. 

Quota Kvóta společné velikosti kopií původních verzí souborů. 
Path Cesta, na které se odkládací prostor nachází. 

 

#define ABEAS_FILTER_F_FILTER   0x1  
#define ABEAS_FILTER_F_FILTERSUBITEMS 0x2 
#define ABEAS_FILTER_F_FILTERNEXTSUBS 0x4 
#define ABEAS_FILTER_F_INHERIT   0x8 
#define ABEAS_FILTER_RULE_F_FNEXT  0x10  
#define ABEAS_FILTER_RULE_F_FNEXTSUBS 0x20 

                ... 
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 WorkspaceID Výstupní parametr. Vrátí ID odkládacího prostoru. 
AbeasDeleteWorkspace Smaže definici odkládacího prostoru a zároveň všechny vazby 

odkládací prostor - svazek. 
 WorkspaceID ID odkládacího prostoru, který má být smazán. 

AbeasSetVolumeWorkspace Nastaví definici odkládacího prostoru pro daný svazek. 
Volume Název svazku. (cesta, GUID anebo písmeno). 

WorkspaceID ID odkládacího prostoru. 
 

WorkspacePurpose Parametr vyjadřuje způsob použití odkládacího prostoru pro daný 
svazek. Možné hodnoty jsou: 
AbeasWrkspPurposePrimary – pro změnový žurnál 
AbeasWrkspPurposeMove – pro kopie vytvořené přesunem 
AbeasWrkspPurposeCopy – pro kopie vytvořené kopírováním 

AbeasGetVolumeWorkspace Vrátí identifikaci odkládacího prostoru pro daný disk. 
Volume Název svazku. (cesta, GUID anebo písmeno). 

WorkspaceID Výstupní parametr. ID odkládacího prostoru. 
 

WorkspacePurpose Význam je stejný jako v případě AbeasSetVolumeWorkspace. 
AbeasGetWorkspaceIDs Vrátí identifikace všech odkládacích prostorů. 

Array Výstupní parametr. Pole, které na výstupu obsahuje seznam ID 
všech odkládacích prostorů. Paměť pro pole musí být alokována 
před voláním metody. 

MaxArraySize Velikost alokovaného pole. 

 

ArraySize Výstupní parametr. Určuje počet ID, které obsahuje pole. V případě, 
že je více odkládacích prostorů, než je maximální (alokovaná) 
velikost pole, tento parametr obsahuje potřebnou velikost pole. 

AbeasGetWorkspace Vrátí informace o konkrétním odkládacím prostoru. 
Id ID odkládacího prostoru. 

Path Výstupní parametr. Obsahuje cestu, na které se odkládací prostor nachází. 
Paměť pro uložení cesty musí být alokována před voláním metody. 

PathSize Počet znaků, které je možné uložit do cesty. Velikost alokované paměti pro 
uložení cesty v bytech by měl být dvojnásobkem tohoto počtu. 

 

Data Výstupní parametr. Struktura, která obsahuje informace o odkládacím 
prostoru. Položky struktury jsou: 
Size – Aktuální zaplnění odkládacího prostoru  
BaseFileQuota – Kvóta pro součet velikostí kopií původních verzí  souborů 
LastUsn – USN posledního záznamu změnového žurnálu 
FirstUsn – USN prvního záznamu změnového žurnálu 

Tabulka 3 – Metody knihovny pro práci s odkládacími prostory 

Následující příklad ukazuje vytvoření jednoho odkládacího prostoru a jeho přiřazení ke 

svazku.  

ULONG wrkspId; 
LARGE_INTEGER quota = {100 * 1024 * 1024}; // 100 M B 
 
res = AbeasSetWorkspace(port, &quota, L"C:\ABEAS\WO RKSP", &wrkspId); 
res = AbeasSetVolumeWorkspace(port, L"C:\", wrkspId ,  
      AbeasWrkspPurposePrimary); 
res = AbeasSetVolumeWorkspace(port, L"C:\", wrkspId ,  
      AbeasWrkspPurposeMove); 
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res = AbeasSetVolumeWorkspace(port, L"C:\", wrkspId ,  
      AbeasWrkspPurposeCopy); 

Pro načtení seznamu odkládacích prostorů je možné použít: 

ULONG idArray[] = NULL; 
DWORD arraySize; 
 
res = AbeasGetWorkspaceIDs(port, NULL, 0L, &arraySi ze); 
 
if (res == S_OK) 
 ; // No workspace defined 
else if (res == HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_INSUFFICIE NT_BUFFER))  
{ 
 idArrray = new ULONG[arraySize]; 
 if (idArray == NULL) 
  res = E_OUTOFMEMORY; 
 else 
  res = AbeasGetWorkspaceIDs(port, idArray, arraySi ze,  
          &arraySize); 
} 
 
if (res != S_OK) 
 ; // Error 
else 
 ; // Array filled with worskpace IDs 
 
if (idArray != NULL) 
 delete idArray; 

Další metody obsažené v knihovně pracují se změnovým žurnálem a s tabulkou editovaných 

souborů. 

AbeasGetEventRecord Vrátí záznam změnového žurnálu. 
WorkspaceId ID odkládacího prostoru. 

Usn Sériové číslo záznamu změnového žurnálu. 
Record Výstupní parametr. Struktura s variabilní délkou, která obsahuje 

načtený záznam. Paměť pro tuto strukturu je potřeba alokovat před 
voláním metody. 

MaxRecordSize Velikost alokované paměti pro strukturu. 

 

RecordSize Výstupní parametr. Obsahuje velikost načtené struktury. V případě 
nedostatečné velikosti struktury obsahuje tento parametr potřebnou 
velikost. 

AbeasRemoveEventRecord Smaže záznam změnového žurnálu. 
WorkspaceId ID odkládacího prostoru. 

Usn Sériové číslo záznamu změnového žurnálu. 
 

UpdateFirstUsn Přepínač (TRUE/FALSE) určuje, jestli se má aktualizovat hodnota 
prvního platného záznamu změnového žurnálu pro konkrétní 
odkládací prostor. 

AbeasItemIsDirty Zjistí, jestli je daný soubor v tabulce editovaných souborů. 
 FilePath Cesta k souboru anebo adresáři. 
AbeasSetItemClean Vymaže záznam z tabulky editovaných souborů. 
 FilePath Cesta k souboru anebo adresáři. 
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Tabulka 4 – Další metody knihovny 

Následuje příklad načtení záznamu změnového žurnálu: 

PABEAS_EVENT_RECORD record = NULL; 
DWORD recSize = 0x1000; // init size 
ABEAS_USN usn = data.FirstUsn; 
 
do  
{ 
 if (record != NULL) 
  free(record); 
 
 record = (PABEAS_EVENT_RECORD) malloc(recSize); 
 if (record == NULL)  
 { 
  res = E_OUTOFMEMORY; 
  break; 
 } 
 
 res = AbeasGetEventRecord(port, idArray[0], &usn 
       , record, recSize, &recSize); 
 if (res == HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_FILE_NOT_FOUND )) 
  break; // There is no such record 
 
} while (res == HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_INSUFFICIE NT_BUFFER)); 
 
if (res == S_OK) 
 ; // Record loaded 
 
if (record != NULL) 
 free(record); 
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7 Uživatelská dokumentace 

7.1 Obsah CD 
Přiložené CD je rozděleno do těchto adresářů: 

Doc Obsahuje text diplomové práce v elektronické podobě. 
Doc\References Obsahuje kopie některých zdrojů uvedených v sekci Literatura. 
Install Obsahuje instalační balíček instalace. 
Sources\abeasAPI Zdrojový kód knihovny (4.2). 
Sources\abeasFlash Zdrojový kód modulu přenosu (4.4). 
Sources\abeasInstallHelper Zdrojový kód knihovny, která se využívá při instalaci. 

Umožňuje především vymazat obsah odkládacích prostorů při 
odstranění aplikace. 

Sources\abeasMF Zdrojový kód ovladače (4.1). 
Sources\abeasSH Zdrojový kód prezentační vrstvy (4.3). 

Tabulka 5 – Obsah adresářů přiloženého CD 

7.2 Instalace 
Pro zjednodušení instalace byl připraven instalační balíček v podobě databáze pro Windows 

Installer. Název instalačního balíčku je: 

abeas.<verze systému>.<platforma>.<verze produktu>. msi 
například: abeas.wxp.x86.1.0.0.msi 

Instalace se spustí kliknutím na instalační balíček. V rámci instalace se spustí standardní 

instalační průvodce. Při volbě typu instalace je nejvhodnější zvolit typickou instalaci jako na obr. 

43. 

obr. 43 – Volba typu instalace 

V případě výběru volby „Custom“ se zobrazí okno uživatelské instalace jako na obr. 44, 

které umožňuje určit, které konkrétní části instalačního balíku se budou instalovat. 
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obr. 44 – Uživatelská instalace 

Pro správné fungování zálohování je postačující část „ABEAS Backup“, která obsahuje 

všechny potřebné součásti. V případě výběru „Menu Shortcuts“ se po instalaci vytvoří nabídka 

v menu Start. Část „Tracing“ obsahuje soubory potřebné pro trasování. V případě, že tato část 

nebude nainstalována, nebude možné provádět trasování popsané v kapitole 7.5. 

Na poslední obrazovce instalačního průvodce je vhodné ponechat zvolenou volbu „Launch 

ABEAS Configuration Wizard“, jak je ukázáno na obr. 45, díky které se po skončení instalace spustí 

průvodce nastavením zálohovacího systému viz 7.3.1. 

obr. 45 – Kompletovaní okno instalace 

Instalátor překopíruje všechny soubory do určeného umístnění, vytvoří službu modulu 

přenosu, zaregistruje komponenty a zavede ovladač. Neprovede však nastavení zálohovacího 

systému, které zahrnuje vytvoření alespoň jednoho odkládacího prostoru, nastavení filtrovacího 

stromu a umístnění úložiště. Všechny tyto kroky je možné provést pomocí průvodce nastavením 

(7.3.1) anebo ručně, jak je popsáno v kapitole 7.3.3. 

Po ukončení instalace je ve většině případů potřeba ještě restartovat aplikaci Windows 

Explorer, aby se správně zobrazovaly ikony informující, zda je daný soubor resp. adresář 

zálohován. Pro restart aplikace Windows Explorer je nejjednodušší odhlášení a opětovné přihlášení, 
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případně restart celého počítače. Po restartu by se měla u souborů a adresářů, které jsou zálohovány, 

objevit doplňující ikona, určující, zda je daný objekt zálohován (Backed.txt na obr. 46), případně 

zálohován a zároveň od posledního cyklu zálohy upraven (Dirty.txt na obr. 46). 

obr. 46 – Ukázka zobrazení informace o stavu zálohování 

7.2.1 Odstran ění 

Pro odstranění aplikace je možno použít standardní nabídku „Přidat nebo odebrat 

programy“ ve složce „Ovládací panely“. Další možností je volba nabídky Start→ABEAS 

Backup→Uninstall. Po úspěšném ukončení je aplikace kompletně odstraněna, a to včetně 

předchozího nastavení. 

7.3 Nastavení 

7.3.1 Průvodce nastavením 

Průvodce nastavením zálohovacího systému ABEAS je možné spustit buď pomocí nabídky 

Start, anebo je tento průvodce spuštěn po skončení instalace viz. 7.2. Po spuštění je po uvítacím 

okně na dalším okně možné určit pevné disky, které budou zálohovány (obr. 47). 

obr. 47 – Výběr pevných disků určených pro zálohování 

Volby „ Ignore system folders“ a „Ignore Program Files folder“ umožňují ze zálohování 

vyloučit některé systémové adresáře a soubory. V případě výběru „Ignore system folders“ jsou pro 

každý svazek ignorovány adresáře System Volume Information, RECYCLER, Config.Msi a soubory 
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pagefile.sys, hyberfil.sys. Dále je to privátní windows adresář4 pro aktuálního uživatele a systémový 

adresář. Windows adresář se typicky nachází na cestě C:\WINDOWS, systémový adresář na cestě 

C:\WINDOWS\System32, tyto cesty se však mohou na jednotlivých instalacích lišit. 

Následující okno umožňuje určit úložiště na vyměnitelném disku, kam se budou upravené 

soubory zálohovat. Na tomto okně je potřeba vybrat jeden vyměnitelný disk, podobně jako na obr. 

48. Jestliže disk není připojený, je ho možné nyní připojit a seznam připojitelných disků se 

automaticky aktualizuje. 

obr. 48 – Ukázka výběru úložiště 

V případě výběru vyměnitelného disku se na dalším okně upřesní adresář, ve kterém se 

úložiště nachází a volba, zda se má spustit operace zálohování po připojení vybraného disku.  

Průvodce na závěr automaticky vytvoří jeden odkládací prostor v instalačním adresáři. 

Zároveň je tento odkládací prostor nastaven jako standardní pro všechny svazky, a není proto 

potřeba dalšího nastavení. Po ukončení průvodce je zálohovací systém připraven zálohovat vybraná 

data bez dalšího nastavení. 

7.3.2 Nabídka zálohování 

Pro zobrazení nabídky zálohování, je možné vyvolat kontextové menu (typicky pravým 

tlačítkem myši) pro jakýkoliv objekt souborového systému v aplikaci Explorer, jak je zobrazeno na 

obr. 49. 

                                                 
4http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724454.aspx  
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obr. 49 – Zobrazení nabídky zálohování 

Základní volby „Backup this“ a „Ignore this“ umožňují dále upřesnit soubory a adresáře, 

které budou zálohovány. Každá volba se vztahuje na vybraný soubor resp. adresář. V případě 

adresáře i na jeho podřízené prvky včetně prvků, které již nastavení mají. Nastavení je proto potřeba 

dělat od shora dolů resp. od nadřízených adresářů směrem k podřízeným, aby nedošlo k smazání již 

existujícího nastavení. Například v případě, že je potřeba zálohovat soubor C:\Adr\Soubor.txt, ale 

adresář C:\Adr má být ignorován, se nejdříve vybere volba „Ignore this“ na adresáři C:\Adr a až 

poté volba „Backup this“ na souboru C:\Adr\Soubor.txt. Při provedení v opačném pořadí by se 

nastavení zálohování souboru přepsalo nastavením ignorování nadřízeného adresáře. 

Po výběru volby „Synchronize now…“ se spustí zálohování všech změn na aktuálně vybrané 

úložiště. Úložiště se nachází na disku, který je identifikován pomocí jedinečného identifikátoru, a 

proto nezáleží na tom, pod jakým písmenem je připojen.  

Volby „Configuration…“ a „Show event journal…“ jsou popsané v následujících sekcích. 

7.3.3 Konfigura ční okno 

Pomocí konfiguračního okna je možné upravit veškerá nastavení zálohovacího systému. 

Konfigurační okno je možné zobrazit pomocí kontextové nabídky volbou „Configuration“ (viz. obr. 

49) anebo pomocí nabídky Start→ABEAS Backup→Configuration. 

Na první záložce je možné upravit cestu k úložišti (obr. 50). Na rozdíl od průvodce 

nastavením je možné jako úložiště vybrat i cestu, která se nachází na pevném anebo síťovém disku. 
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Volba „Synchronize on volume mount“ umožňuje spustit automatické zálohování po připojení 

disku, na kterém se nachází úložiště. 

obr. 50 – Nastavení úložiště. Nastavení odkládacích prostorů 

Na další záložce (obr. 50) je možné přidat další nebo odebírat existující odkládací prostory a 

nastavovat jejich vlastnosti. Přepínač „Default primary workspace“ určuje, zda se daný odkládací 

prostor použije pro uložení změnového žurnálu v případě, že nějaký disk nebude mít odkládací 

prostor přiřazen a budou na něm zálohována data. Hodnota „Basefile quota“ umožňuje nastavit 

limit pro kopie původních verzí souborů v daném odkládacím prostoru. Jestliže je nastavena 

hodnota nulová, nebudou se v daném odkládacím prostoru vytvářet žádné kopie původních verzí. 

Hodnota „Actually engaged“ informuje o aktuální obsazenosti odkládacího prostoru. 

Na třetí záložce (obr. 51) se jednotlivým diskům přiřazují existující odkládací prostory. 

Význam přiřazení lze najít v kapitole popisující odkládací prostory (4.1.2). Jestliže byl vybrán 

standardní odkládací prostor, je u všech disků, u kterých zatím nebyl vybrán odkládací prostor pro 

uložení změnového žurnálu, vybrán tento standardní. 
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obr. 51 – Nastavení vztahů disků a odkládacích prostorů. Nastavení parametrů ovladače 

Poslední čtvrtá záložka umožňuje upřesnit některé parametry ovladače (obr. 51). Přepínače 

„Enable Move“ a „Enable Copy“ umožňují povolit či zakázat vytváření kopií původních verzí 

souboru globálně pro všechny disky. Následující tři pole nastavují vlastnosti tabulky změněných 

souborů (viz 4.1.4). Pomocí hodnoty „Max Copy Buffer“ lze určit maximální velikost paměťového 

bloku, který se použije v případě vytváření kopie původní verze souboru kopírováním. Soubory lze 

na souborovém systému NTFS otevírat pomocí jedinečného identifikátoru souboru. Při otevírání 

takového souboru k němu není potřeba znát cestu. Zálohovací systém však tuto cestu znát 

potřebuje, a tak se při otevírání souboru tato cesta zjišťuje. V ojedinělém případě, že uživatel nemá 

právo na prohlížení některého adresáře v cestě, může při zjišťovaní dojít k chybě. Volba „Ignore 

access denied during path lookup“ umožňuje takovéto soubory otevřít. V tom případě však 

zálohovací systém tyto soubory nezálohuje. Jestliže volba není vybrána, otevírání souborů na cestě, 

ke které uživatel nemá přístup, není povoleno a končí s chybou. 

Hodnota „Max wait for instance setup“ určuje maximální dobu pozdržení zápisových 

operací, jestliže způsobí zápis do změnového žurnálu a odkládací prostor na disku ještě není 

inicializován. Položka „Maximum connections“ pak umožňuje nastavit maximální počet připojení 

do ovladače. Pomocí těchto připojení se ovladač mimo jiné konfiguruje, anebo se zjišťuje jeho 

aktuální stav. Protože s ovladačem komunikuje především aplikace Explorer, závisí nastavení 

maximálního počtu připojení především na počtu instancí resp. oken této aplikace.  
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7.4 Zálohování 
Po konfiguraci zálohování může uživatel dále využívat počítač podle svých zvyklostí. 

Zálohovací systém automaticky zaznamenává provedené změny do změnového žurnálu, který lze 

prohlížet po spuštění volby „Show event journal…“ z nabídky zálohování (obr. 52). 

obr. 52 – Příklad zobrazení obsahu změnového žurnálu 

Zálohovací operace se automaticky spustí po připojení vyměnitelného disku, na kterém se 

nachází úložiště. Jestliže uživatel toto automatické spuštění zálohování zakázal vypnutím přepínače 

„Synchronize on volume mount“ na první záložce konfiguračního okna (7.3.3) anebo v průvodci 

nastavením (7.3.1), je nutné synchronizaci spouštět ručně pomocí nabídky „Synchronize now…“ 

(7.3.2, obr. 49) anebo pomocí tlačítka „Synchronize…“ na konfiguračním okně (obr. 50). Uživatel je 

o průběhu zálohovací operace informován pomocí okna jako na obr. 53. 

obr. 53 – Zobrazení průběhu zálohování 

7.5 Trasování 
Aktuální grafické rozhraní neposkytuje uživateli mnoho informací o průběhu zálohování. 

Chybí i informace o průběhu filtrace a případném ignorování některých operací nad souborovým 

systémem. Řešením však může být použití nástroje TraceView pro zobrazení trasovacích informací. 

Bližší informace o trasování se dají nalézt v kapitole 6.1.6. 

Jestliže byla provedena typická resp. kompletní instalace, anebo byla při uživatelské 

instalaci vybrána část „Tracing“, objeví se po instalaci zástupce nástroje TraceView na ploše. Po 
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spuštění nástroje je možné otevřít již připravené nastavení pro trasování zobrazením kontextového 

menu v okně aplikace a volbou „Open Workspace…“ jako na obr. 54. 

obr. 54 – Otevření nastavení pro trasování v aplikaci TraceView 

Po výběru konkrétního nastavení se trasování zvoleného modulu automaticky spustí. Dále je 

možné upřesnit volby filtrování trasovacích informací pomocí kliknutí na zvýrazněné oblasti jako 

na obr. 55 anebo volbou „Manage Filters…“, která je obsažena v kontextovém menu dané relace. 

 obr. 55 – Upřesnění voleb trasování 

7.6 Prohlížení událostí 
V případě nestandardních událostí je o nich uživatel informován pomocí standardního 

prohlížeče událostí, který je součástí systému. Na obr. 56 je příklad zobrazení těchto událostí. 
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obr. 56 – Zobrazení nestandardních událostí 

Detail konkrétní události je zobrazen na obr. 57. 

obr. 57 – Detail události 

7.7 Generování kopií p ůvodních verzí 
Implementovaný zálohovací systém kopíruje soubory na přenosný disk, který je připojen 

k počítači. Při této operaci není výhodné využívat rozdílové soubory (viz. 2.3.1), protože při 

kopírování nejsou tak vysoké požadavky na přenosovou kapacitu. Z tohoto důvodu je generování 

kopií původních verzí po instalaci a nastavení průvodcem vypnuto. Pro ukázku funkčnosti je však 

možné generování kopií původních verzí vyzkoušet. 
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Pomocí konfiguračního okna (7.3.3) je potřeba zvýšit kvótu pro kopie původních verzí (obr. 

58) a nastavit odkládací prostory pro svazky (obr. 59). U tohoto nastavení je nutné ohlídat, že se 

odkládací prostory nastavují pro správný svazek, na kterém se nacházejí soubory, jejichž kopie se 

budou vytvářet. 

obr. 58 – Nastavení kvóty pro kopie původních verzí 

obr. 59 – Nastavení odkládacích prostorů pro svazek 

Nakonec je nutné povolit vytváření kopií v ovladači (obr. 60). 
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obr. 60 – Povolení vytváření kopii původních verzí 

Pro vygenerování kopie původní verze je po konfiguraci zálohovacího systému potřeba 

upravit soubor, který je zálohován. Pro zobrazení operací je vhodné spustit trasování ovladače. Na 

obr. 61 je ukázka zobrazení trasovacích informací při úpravě souboru Dirty.txt pomocí aplikace 

Wordpad.  První řádky trasování informují o zachycení operace otevření souboru ovladačem. Na 

označeném řádku je informace o vytvoření kopie původní verze souboru přesunem. Poslední 

záznam „Ignored access to dirty file“ se vytvořil po opětovném uložení změn do souboru Dirty.txt. 

Opětovná operace s již upraveným souborem se totiž ignoruje až do dalšího zálohovacího cyklu 

(viz. 4.1.4). 

obr. 61 – Ukázka vytvoření kopie původní verze souboru přesunem 

Kopie původní verze souboru byla vytvořena v odkládacím prostoru tak, jak bylo popsáno v 

4.1.6. Na obr. 62 je zobrazeno uložení vytvořené kopie původní verze, která byla vytvořena 

v předchozím kroku v odkládacím prostoru. 
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obr. 62 – Uložení kopie původní verze v odkládacím prostoru 

Pokud se změní adresář, ve kterém se upravený soubor nachází, změní se odpovídajícím 

způsobem i záznam změnového žurnálu. Na obr. 63 je změnový žurnál po přejmenování adresáře, 

ve kterém se nachází soubor Dirty.txt.  

obr. 63 – Obsah změnového žurnálu po přejmenování nadřízeného adresáře 
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