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Abstrakt 

          Účelem této bakalářské práce je navrhnout různé možnosti bezpečného ukládání 

důležitých dat. Nejprve se zaměřím na vysvětlení problematiky zálohování. Poté je nutné 

zabezpečit data proti zneužití dalšími subjekty. Bude nutné také komprimovat data pro šetření 

úložného místa. Porovnání typu zálohovacích řešení na bázi NAS, SAN a DAS. 

 

Klíčová slova 

          Záloha, data, Windows, Linux, RAID, rsync, NAS, DAS, SAN. 

 

Abstract 

          The purpose of this bachelor work is to designe various options safety saving important 

dates. At first I focus to explain of problems backups. Then is necessary to safe dates against 

abuse others subjects. It is necessary to compress dates for saving storage space. Compare of 

types backups solutions on base NAS, SAN and DAS. 
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Seznam použitých zkratek 

DAS          Přímo připojené úložiště 

DVD         Optický datový nosič 

LAN          Lokální počítačová síť 

NAS           Network Attached Storage – datové úložiště na síti 

PIT            Vypálené místo laserem 

PC             Osobní počítač 

PCI           Sběrnice pro připojení periférií k základní desce 

RAID        Vícenásobné diskové pole laciných/nezávislých disků 

RAM         Paměť s rychlým přístupem 

SATA        Seriál ATA sběrnice 

SAN           Storage area network -  oddělená datová síť pro připojení zálohovacích zařízení 

SSD           Solid-state drive, disk neobsahuje pohyblivé mechanické části 

TRIM        Funkce pro  rovnoměrné opotřebení datových buněk v SSD disku 
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1    Úvod 

          Cílem této práce je seznámit s problematikou zálohování dat, rozebrat možnosti 

zálohování a vysvětlit, jak samotné zálohování a přenos dat probíhá. Se vzrůstajícím množství 

informací je ztráta dat v dnešní době velmi citlivé téma. V domácím prostředí můžeme ztratit 

fotografie, ve firmě např. projekty a dokumenty, což v případě ztráty dat hrozí velká finanční 

ztráta. Je také důležité svá data chránit proti vniknutí nepovolaných osob. Vzhledem 

k množství dat je komprimace velmi důležitá kvůli ušetření finančních prostředků a 

v neposlední řadě je důležité vědět na jaký úložný systém data přenášet. 

          Tato práce podrobně vysvětlí typy záloh a také jaké použít programy pro zálohování 

dat. Dále budou popsány možnosti ukládání dat a s tím spojená rizika selhání úložného 

hardwaru a popsány technologie ochrany proti selhání disku. Podrobně budou také popsány 

možnosti ukládání dat a zálohování po síti a podrobné vysvětlení těchto možností. Máme tři 

typy úložných mechanismů ukládání po síti, jsou to systémy DAS, NAS a SAN.  

          Dále v této práci otestuji zálohovací programy na operačních systémech Windows a 

Linux. Porovnám rychlosti zálohy a obnovy dat. Data budou přenášena po síti a jako úložný 

systém bude použitý NAS.   
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2    Základní pojmy  

2.1   Zálohování dat 

          „Zálohování je mechanismus, při kterém jsou vybraná data ukládána na jiné médium. 

V případě zničení původního média jsou data obnovena ze zálohy.“[1]  

Záloha dat se provádí dle předem nastavení zálohovací politiky a je potřeba nastavit pravidla 

pro každý zálohovací proces zvlášť. Záloha se provádí pro důležité soubory anebo pro ty, co 

jsou nezbytně nutné pro chod např. firmy. S tím souvisí i záloha databáze, celého operačního 

systému. Zálohování se provádí z důvodu ochrany před ztrátou uložených dat. Data se můžou 

poškodit buď chybou Hardwaru, Softwaru anebo chybou uživatele. Pokud nastane situace, že 

se zálohovací médium poškodí nebo dokonce zničí, záloha bude ztracena. Pokud by ve stejný 

okamžik selhalo i médium, které mělo uloženo originální data k záloze, vše bude ztraceno. 

Proto je doporučeno zálohovat na vícero médií a nejlepší je oddělit tyto zálohy i geograficky 

z důvodu např. požáru. Proč budu mít uloženy soubory na třech HDD, pokud mi objekt 

vyhoří? Z toho důvodu je nesmysl mít více záložních kopií v jednom objektu. Další používaná 

možnost je taky zálohování do cloudu, neboli přes internet. Tato metoda eliminuje ztrátu dat 

na minimum. K zálohování je důležité mít výkonné zařízení, které musí mít špičkovou odezvu 

při požadavku na čtení nebo zápis a mít garantovanou konektivitu. Zálohování eliminuje 

ztrátu dat na minimum. Zmíním ještě pojem Archivace dat. Od Zálohování dat se liší v tom, 

že zálohování probíhá v reálném čase a obnovení dat musí dojít okamžitě. Archivace se 

používá pro dlouhodobou zálohu, typicky měsíce až stovky let a obnovení trvá řádově delší 

dobu. 

 

2.2  Přenos dat 

          Přenos dat můžeme chápat, jako přenos bitů z bodu A do bodu B. Přenos dat může 

probíhat přes různé typy médií. Ještě bych rozdělil přenos dat na dva základní typy, tedy 

přenos v reálném čase a nebo off-line. Takzvaná online archivace probíhá po přenosovém 

médiu a to buď přes metalickou, optickou nebo bezdrátovou síť. U takzvané off-line 

archivace přenášíme data pomocí média, např. DVD, FLASH paměťi apod. Při online 

přenosu dat může nastat chyba na médiu. Chybovost nastává při každém přenosu, proto se 

snažíme toto eliminovat pomocí CRC opravných algoritmů. I při off-line přenosu nastávají 

chyby na médiích, i toto se dá eliminovat pomocí opravného algoritmu. To se provede tak, že 
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přidáme k originálním datům ještě navíc opravné kódy. Poté záleží na tom, kolik dat se 

poškodí a zda dokážou opravná data opravit poškozené části na médiu. 

 

2.2  Bezpečnost dat 

          Přenášená data bychom měli chránit před třetími osobami. To v praxi znamená, že tato 

data jsou citlivá k zneužití a případný únik by mohl způsobit velké finanční škody. 

Nejjednodušší cestou je data šifrovat pomocí z některého mnoha šifrovacích algoritmů, které 

jsou velmi bezpečné. V této práci jsem se po prostudování informací o této problematice 

rozhodl, že změřím vliv rychlosti zálohování pomocí nejpoužívanějšího šifrovacího algoritmu 

AES, což je symetricky bloková šifra, která šifruje i dešifruje stejným klíčem. Bez 

dešifrovacího klíče je téměř nemožné tyto data dešifrovat. Síla šifry, která je téměř 

neprolomitelná, je ve velikosti 128 bit. Finanční instituce používají k šifrování i silnější šifry, 

obvykle 256 bit a více a to z důvodu zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob a 

případných úniků finančních prostředků.  
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3    Analýza rizik zálohování dat 

          V první řadě si musíme položit otázku, proč a co zálohujeme a také, zda jsou pro nás 

důležité. Ve firmách je otázka zálohování naprostý základ. Ale jednotliví uživatelé obvykle 

zálohují až od okamžiku, kdy ztratili svá cenné data a to buď poruchou hardwaru anebo vinou 

programového vybavení. 

 Chyba hardwaru:  Je chybou si myslet, že pojem porucha hardwaru je pouze 

poškození úložného média. Chyba a následné poškození dat vznikne i za předpokladu, 

že vadná paměť RAM, na které jsou uložená data, se kterými pracujeme, má 

poškozené takzvané paměťové buňky. Data uložená v paměti na toto chybové místo se 

poškodí a dále při uložení na disk, ztratíme část dat. Toto je extrémní příklad, se 

kterým se často nesetkáváme, protože poškození dat je natolik malé, že odhalení 

poškození bychom potřebovali ověřit CRC součet s originálním souborem. Ve většině 

případů je vadná paměť RAM „detekována“ přímo operačním systémem. Většinou se 

to projeví chybou BSOD (neboli „modrá smrt“) u Windows systémů, kdy operační 

systém raději ukončí svou činnost, aby ochránil jak uživatelovy data a hlavně data 

systému, kdy při poškození samotného operačního systému už nemusí znova naskočit 

a je nutná obnova anebo v horším případě obnova celého systému. Dalším možným a 

také rozšířeným problémem je především možnost selhání pevného disku či jiného 

paměťového systému. U HDD je více možností ztráty dat. První možností je selhání 

pohonného ústrojí (motorku), který pohybuje magnetickými plotnami. Dále je větší 

šance, že se poškodí samotná čtecí hlava. Důvodem poškození je především velké 

přetížení, neboli síly, která působí při pádu nebo prudkém pohybu při přenosu 

harddisku nebo jeho upadnutí na zem. S tím souvisí taky nejčastější závada. Vadné 

sektory. Celá plotna disku je tvořena sektory, buňkami. Tyto buňky mají v sobě 

uložené bity. Ve většině případů se tyto sektory poškodí při nárazu nebo prudkém 

pohybu, kdy se čtecí hlava dotkne plotny a poškrábe ji. Toto poškrábané místo už 

nelze dále číst a samotná elektronika disku toho místo označí jako nepoužitelné a do 

souborového systému se zapíše jako vyřazený. Každý pevný disk má nepoužívané 

sektory, které jsou vyčleněny pro tyto případy. Samozřejmě počet náhradních sektorů 

není nekonečné a počet se odvíjí od velikosti disku. Bohužel poškozený sektor nejde 

obnovit a data na něm jsou ztracena, proto také zálohujeme. Vadný sektor nemusí 

vzniknout pouze mechanickým poškozením, ale také stářím a opotřebováním disku. 
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Také se stává, že disk je z části vadný už z výroby a chyba se ukáže až později. Další 

alternativou poškození disku je poškození jeho elektroniky. Elektronika disku řídí 

napájení a pohyb čtecí hlavy a je zde také u novějších disků převodník z vnitřního 

rozhraní disku na SATA rozhraní, které je dále kabelem připojené k základní desce 

počítače. Vada na elektronice vznikne ve většině případů z důvodů špatného chlazení. 

Samotná elektronika a ani disk se nemusí chladit přímo ventilátorem, ale je dobré, aby 

kolem disku bylo volné místo pro přirozené proudění vzduchu. Dále pak špatným 

zdrojem počítače, racku atd. Nekvalitní zdroj způsobuje nekvalitní výstup napětí, 

způsobuje přílišné zvlnění a nárazové skoky napětí. Všechny tyto aspekty jsou pro 

elektroniku disku devastující. Přílišné zahřívání elektronických součástí znamená, že 

disk selže ještě před koncem plánované životnosti. Další možností je mechanické 

poškození, kdy disk spadne na tvrdou podložku a poškodí se samotné šasi. Při nárazu 

může prasknout samotná plotna disku anebo také se utrhne zavěšení čtecí hlavy. Jsou 

také možnosti opravy disků specializovanými firmami, které opraví disk a přehrají 

data na nový disk. Otázkou je tedy vždy, jako moc je disk poškozen, např. elektronika 

disku je opravitelná lehce, ale naproti tomu třeba poškozená plotna je už velice složitá 

oprava s nejistým výsledkem. U optických disků je větší možnost poškození. V první 

fázi vznikne chyba už při samotném vypalování disku, to je způsobeno velkou 

rychlosti vypalování. Většina vypalovaček při velmi vysoké rychlosti chybuje. O to 

horší je to, když se použije nekvalitní médium a při vypálení je pit (místo, kam laser 

vypálí díru) nepřesně vypálen a zasahuje do větší části plochy. Takže už při samotné 

záloze může docházet k poškození dat, a proto při záloze na tyto disky je v lepším 

případě použít minimálně několik kopií obsahující stejná data. CD a DVD diskům 

vadí také přílišné teplo, které pokud působí dlouhodoběji, způsobuje deformaci 

povrchu disku. Nejdůležitější věcí při uskladnění těchto médií je světlo, resp. tma. 

Vystavení těchto médií na sluneční světlo, znamená postupnou ztrátu dat. A to 

především z důvodu UV záření, které poškozuje plast, ze kterého je vyroben samotný 

disk. Mechanické poškození nemá důvod zmiňovat, protože při nárazu je velká 

pravděpodobnost, že se disk rozlomí nebo jen ohne. V obou případech je disk velmi 

silně poškozen a přečtení dat je velmi obtížné někdy až nemožné. Další možností je 

selhání FLASH paměti, která se používá u paměťových karet a také SSD disků. Tato 

paměť je velmi spolehlivá. Nejčastější poruchou je samotné mechanické poškození, 

kdy se např. paměť rozlomí a obnova dat je naprosto nemožná. Další možností je 

výrobní vada anebo vada paměťového řadiče, který špatně zapíše data na špatné místo. 
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Nevýhodou FLASH pamětí je, že při zápisu se opotřebovávají paměťové buňky, které 

tvoří samotnou paměť. Životnost těchto buněk je omezená počtem zápisů, které 

odhadl výrobce. Při čtení se buňky neopotřebovávají. V minulosti se počet zápisů u 

lepších pamětí odhadoval na 100 000, v dnešní době až jednotky milionů. U větších 

pamětí se problém nerovnoměrnosti zápisů vyřešil technologií TRIM, kdy samotný 

řadič disku sám určuje, na které místo budou data uložena a použije takový 

algoritmus, aby celá plocha paměťových buněk celého disku byla rovnoměrně při 

zápisu použita. Problémem při zálohování na toto médium je hlavně to, že při uložení 

můžou být paměťové buňky už natolik poškozeny, že při dalším čtení budou už data 

nepoužitelná. Proto se provádí záloha na více míst. 

 

 Softwarová chyba: Jedná se o takovou chybu, kterou způsobil program, který 

komunikuje s úložným zařízením. Především se jedná o chybu programu, který buď 

špatně komunikuje s hardwarem anebo v horším případě je špatně napsán a chyba 

v kódu způsobuje např. přepsání jiných dat, než se kterými program pracuje a tím 

pádem hrozí případná ztráta dat. 

 

 Chyba uživatele: Ve většině případech je ztráta dat uživatelem způsobena 

nevědomostí či neschopností ovládat počítač, kde má uložená své data. Asi největší 

chybou je nechtěné smazání dat omylem, nebo pokud je počítač ovládán osobou, která 

nemá minimální zkušenosti s ovládáním počítače. Každý člověk chybuje v menší či 

větší míře, proto je dobré mít zálohovaná svá data. 

 

 Napadení virem:  I sebelepší antivirový program propustí vir. Virů je více typů, ale vir 

se snaží primárně poškodit uživatelova data a dále je infikovat. V případě, že vir 

infikuje soubor a nemáme zálohu viru, soubor ztratíme, pokud chceme vir odstranit. 

V lepším případě po odstranění viru dostaneme částečně poškozený soubor, ale 

v případě, že nemáme ani opravné CRC data, tak jsme o data přišli. 

 

 Přírodní katastrofa: Místo, kde máme uložena data, může postihnout přírodní 

katastrofa, např. požár, povodně, zemětřesení apod. Bohužel tuhle skutečnost může 

postihnout jak originální data, tak data zálohy. Řešení je zálohování na více 

geografických místech. Tím snížíme pravděpodobnost, že data nebudou poškozena na 
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více místech. Pokud se jedná o objem dat do jednotek TB, je výhodné použít cloud. 

Poskytovatel úložného prostoru má několik data center po celém světě a data jsou na 

nich duplikována. Tím je ztráta dat snížena téměř na minimum.  

 

 Ztráta, krádež HW:   V případě ztráty či vloupání do objektu, kde jsou uloženy data, je 

dobré mít tyto data šifrované a v případě odcizení HW vybavení třetí osobou je ztráta 

pouze materiální, protože v případě použitého dobrého šifrování je přečtení dat 

naprosto nemožné nebo možné jen ve velkém časovém horizontu několika desítkami 

let. 
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4    Práce s daty 

          S daty v digitální podobě se můžou provádět různé úpravy, nejenom základní mazání a 

kopírování. Od těchto dvou základních operací s daty můžeme odvodit další a jsou to tyto. 

 Duplikace dat:  Principem této operace s daty je vytvoření více záloh na stejném počtu 

různých médiích na různých místech (není podmínkou). Touto metodou se eliminuje 

ztráta dat na minimum a rychlost obnovení dat v případě havárie se rapidně zvyšuje. 

Jedinou nevýhodou je snad jen cena takového řešení, protože pro velký objem dat je 

záloha velmi drahá a duplikovat takové množství je drahé, protože musíme mít 

mnohonásobně větší prostor, než je velikost originálních dat.  

 

 Komprese dat: Je operace sloužící ke zmenšení celkového objemu dat za pomocí 

z mnoha kompresních metod. Komprese se dělí na dva základní typy, ztrátovou a 

bezeztrátovou kompresi. Téměř ve všech případech se využívá bezeztrátová komprese 

a to z důvodu, aby se při zálohování zamezilo jakékoliv ztrátě dat. Výhoda komprese 

se využívá především při archivaci dat, kdy není potřeba mít data rychle obnovena. Je 

to z důvodu vysokého nároku na výkon především procesoru, kdy komprimace je 

vysoce složitý algoritmus. V případě komprese u zálohování, kdy musí být data 

okamžitě dostupná k obnovení se tímto zvyšuje odezva zálohovacího systému na 

požadavky a to i v případě použití velmi výkonných procesorů. 

 

 Replikace: Je proces kopírování, který probíhá automaticky. Znamená to tedy 

kopírování a aktualizace dat na předem určený počet počítačů. Nejlepší možností je 

replikace dat provádět na počítače, které jsou geograficky odděleného území pro větší 

zabezpečení dat při nenadálé události, např. požáru nebo povodních. Změny 

v souborech jsou uloženy nejprve na lokální úložiště a pak teprve replikovány na 

vzdálené uložiště či do samostatných počítačů. Replikace poskytne uživateli rychlý 

lokální přístup k datům a zároveň vysokou bezpečnost dat, protože data z lokálního 

přístupu jsou neustále uloženy v jiných lokacích. 

 

 Redundance dat: Znamená označení pro nadbytečný výskyt stejných dat v celém 

objemu dat. Největší výhoda této operace s daty je, že slouží především pro zvýšení 
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odolnosti proti chybám a také mnohonásobné zvýšení spolehlivosti a eliminaci při 

poškození z jednoho či více disků v RAID systému, který popíšu dále. 

 

 Redudant Array of Inexpensive/Independent Disk (RAID):  Technologie RAID se dá 

česky přeložit jako vícenásobné diskové pole, které je složeno z laciných a na sobě 

nezávislých disků [5]. Je to metoda zabezpečení uložených dat pro případ selhání 

disku. Vir nebo uživatelova chyba není tímto systémem podchycena. Samotná 

technologie není záloha, protože neřeší SW část průběhu zálohování, ale pouze selhání 

disků. Je několik typů technologie RAID, které uvedu. Tato technologie není sama o 

sobě zálohou dat, jde pouze o zálohu proti selhání hardwaru, typicky pevných disků a 

u výkonných serverů pracující s databázemi o SSD disky. RAID rozlišujeme na dva 

základní typy a to hardwarový a softwarový. Softwarový RAID obsluhuje buď to 

samostatný program v operačním systému anebo samotný operační systém. Windows i 

Linux v nejnovějších verzích umí SW RAID. Výhoda SW systému je především 

jednoduchost nastavení a také cena, kdy nejsou v případě nutnosti provozování 

takového systému další investice jako u HW RAIDU. Nevýhodu je nespolehlivost a 

v případě poruchy SW nemusí správně rekonstruovat data a poškodí se celé pole. 

Hardwarový RAID funguje na principu speciálního diskového řadiče, který je buď 

integrovaný na základní desce počítače, nebo serveru. Profesionálnější řešení 

používají řadič, který se připojuje do sběrnic, např. PCIE Express x16, který poskytuje 

obrovskou přenosovou rychlost. V případě HW řadiče je výhoda v lepší propustnosti 

dat a hlavně největší výhoda je, že při čtení/zápisu dat se nezatěžuje hlavní procesor 

(CPU) počítače. Ty nejlepší řadiče mají dokonce svou vyrovnávací paměť pro případ, 

že některý z disků např. při sekvenčním zápisu nestíhá zapisovat data a řadič dostává 

neustále nové data. RAID vytváří jeden viditelný úložný prostor, který se tváří jako 

jeden celek a na první pohled nejde poznat, kolik disků se nachází v RAID. Jednotlivé 

disky jsou členové pole. V případě selhání některého disku přechází celé pole do 

degradovaného stavu, ve kterém se podle typu použitého RAIDU snaží rekonstruovat 

data při výměně vadného disku [4]. V tomto stavu je výkon a prodleva výrazně 

snížena z důvodu čtení a zápisů ostatních disků při dopočítávání dat na vadný disk. 

Výhoda je, že i při vyjmutí disku (jen některé typy RAID) jsou uložená data stále 

k dispozici a v případě selhání více disků při použití RAIDU vyššího řádu je 

v datovém poli připojen rezervní disk, kdy v případě havárie je náhradní disk okamžitě 

použit k rekonstrukci dat a řadič tak nečeká na výměnu disku obsluhou pole, která 
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musí odpojit disk za chodu. Odpojení disku za chodu umožňuje technologie Hot 

Swap. 

 

RAID 0 – Disky jsou spojeny do jedno viditelného celku, který se tváří jak jeden 

logický disk obr. 4.1. Tento RAID má nevýhodu v tom, že v případě selhání jednoho 

disku selže celé diskové pole. Je to z toho důvodu, že řadič nastavený na tento typ, 

ukládá data náhodně napříč všemi disky a v případě havárie jednoho ztratíme část dat. 

Tento typ lze rozdělit ještě na dva typy. Jeden typ funguje tak, že v případě dvou disků 

se nejprve zaplní první disk a po zaplnění prvního disku se začne plnit další. V tomto 

typu je výhoda, že v případě havárie jednoho z disků je polovina dat stále k dispozici. 

V případě druhého typu se data ukládají střídavě na oba disky, takže jeden soubor 

bude rozložený na oba disky a v případě poruchy jednoho disku bude soubor 

poškozen. Proto použití tohoto typu se používá pro vyšší propustnost dat, řádově až 

stovky MB/s. Použití dvou disků, které mají samostatnou rychlost 100 MB/s a 

zapojení do tohoto typu, se zvýší rychlost čtení zhruba na 200 MB/s. Rychlost je 

přibližná z důvodu rozdílného použití řadičů a také záleží na velikosti souboru. 

 

 

              Obrázek 4.1 – RAID 0  

 

RAID 1 – Provádí se zrcadlení (Mirroring – „zrdcadlení“) obsahů disků viz obr. 4.2. 

Jedná se o nejjednodušší a zároveň o efektivní zálohu dat. V případě selhání jednoho 

disku je stejná kopie dat uložena na druhém disku a data jsou stále k dispozici. 

Nevýhodou je, že můžou selhat oba disky v podobnou dobu. Proto je dobré používat 

disky např. stejného výrobce ale jiné výrobní série. Je to z důvodu výrobní chyby, kdy 

dva disky vyrobené za sebou můžou obsahovat stejnou výrobní vadu a je tak větší 



11 

 

pravděpodobnost, že selžou zároveň. Pokud disk selže, řadič ovládající RAID čeká na 

vyjmutí vadného disku a při vložení nového začne okamžitě s kopírováním dat na 

druhý disk. V průběhu duplikace dat je snížena výkonnost diskového pole. V případě 

vylepšení samotného RAID 1 je možné použití dvou řadičů. Každý z nich ovládá 

jeden disk a při tomto zapojení je zvýšena bezpečnost, protože nemusí selhat pouze 

disk, ale i řadič. V případě použití jednoho řadiče a jeho selhání, jsou data nedostupná 

až do nahrazení nového. Při zrcadlení dvou řadičů a výpadku jednoho z nich je možné 

přistupovat stále na druhý disk. Nevýhodou tohoto typu RAID je použití dvojnásobné 

kapacity disků oproti velikosti uložených dat. Některé řadiče umožní zvýšení rychlosti 

z důvodu čtení dat z obou disků zároveň. Ale zápis je ve většině případů pomalejší, 

protože se stejná data zapisují na dva disky. 

 

 

           Obrázek 4.2 - RAID 1 

 

RAID 0+1 – Kombinace RAID 1 a 0. Data jsou ukládána prokládáním na dva disky, 

řadič stejnou operaci provede na dva další disky. Získáme dva logické disky, které 

mají totožný obsah, a každý logický disk obsahuje dva fyzické disky. Výhodou použití 

čtyř disků je to, že zátěž je rozložena na více disků, a proto při menší zátěži 

čtení/zápisu je disk spolehlivější. Výhodou je redundantnost dat a jednouché obnovení 

při chybě. Nevýhoda je použití dvojnásobného množství disků oproti RAID 1 a využití 

pouze 50% z celkové kapacity všech disků v diskovém poli. 

 

RAID 1+0 – Kombinace RAID 1 a 0. Uloží se stejná data na dva disky, poté na další 

dva disky. Opět získáme dva logické disky, ale na rozdíl od předešlého typu RAID 

jsou data uložena na discích prokládaním. Tento typ je odolnější proti výpadku více 
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disků v poli a po chybě a následné výměně disků je obnova mnohonásobně rychlejší. 

A opět je zde nevýhoda jako v předešlém typu RAID a to je pouze 50% využití 

kapacity disků. 

 

RAID 2 – Data jsou ukládány po bitech mezi jednotlivé disky. Lze rozpoznat a opravit 

chyby, které vzniknout při čtení a to hlavně z důvodu použití složitého Hammingova 

kódu. Na jeden datový disk je nutné v tomto typu RAID použít jeden redundantní 

disk. V dnešní době se používá sofistikovanějších a vylepšených typů a z důvodu 

složitosti na výpočet kódu se téměř už nepoužívá. 

 

RAID 3 – Na jeden disk v diskovém poli je ukládána parita ostatních disků. V případě 

výpadku jednoho disku. Paritní disk je nejvytíženější disk v poli, a pokud selže pouze 

paritní disk, data jsou stále uložena a po výměně paritního disku řadič paritní data 

znovu vypočítá. Pokud by při selhání paritního disku selhal datový disk, celé pole se 

rozpadne. Protože při následné obnově by řadič bez paritních dat nebyl schopen 

dopočítat data na datovém disku a celé pole by se stalo nepoužitelným a data by byla 

definitivně ztracena. Jakýkoliv zápis do pole znamená jak aktivitu datového disku, tak 

i aktivitu paritního. 

 

RAID 5 – Požadavek toho typu je použití minimálně tří disků obr. 4.3. Maximální 

počet disků není teoreticky omezen. Každý datový disk má uložen samo opravný kód, 

dalšího disku. Jsou uloženy střídavě mezi všechny disky v poli. Výhodou je paralelní 

čtení, protože dlouhý blok dat je rozprostřen mez více disků, které mohou číst zároveň 

za předpokladu, že je použit výkonný řadič. Při čtení dat např. z 5 disků v poli a 

rychlostí každého z nich 100 MB/s znamená celkovou rychlost čtení téměř 500 MB/s. 

V případě použité SW RAID by byla disková stanice naprosto nepoužitelná, kvůli 

extrémnímu vytížení hlavního procesoru. Proto při tomto typu je podmínka pro rychlé 

fungování HW řadič, který má svou vyrovnávací paměť a jeho řadič je navrhnutý pro 

tuto zátěž. Je odolný pouze při výpadku jednoho disku a nevýhodou toho typu je 

především nízká rychlost zápisu, kdy se musí na každý zapisovaný disk zároveň 

počítat samo opravný kód, což znamená další zátěž pro řadič. 
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            Obrázek 4.3 - RAID 5 

 

RAID 6 – Jediný rozdíl je oproti RAID 5 v tom, že používá dva paritní bloky na 

každém disku v diskovém poli. Na každém z nich je parita vypočítána jiným 

algoritmem. Výhoda je především v tom, že při výpadku dvou disků v poli, kde je 5 

disků, se dokáží data znova dopočítat a obnovit na nově výměnné disky. V případě 

selhání více jak dvou disků se RAID pole rozpadne a data na ostatních discích se 

stanou nepoužitelnými [3]. V případě použití pouze 4 disků se nehodí tento typ použít, 

protože lepší je použít RAID 1 v konfiguraci dvou páru disků. Protože při výpadku 

RAID 6 se musí počítat dva různé paritní bloky což je náročné na výkon a je také 

pomalejší při zápisu, na rozdíl od RAID 1, kde se pouze jednoduše duplikují data na 

nově přidaný disk. 

 

RAID 7 – Tento typ vychází z RAID 3 a 4 a vylepšení je v použití vyrovnávací 

paměti, která slouží pro rychlejší přístup dat, které se používají často a jsou tak 

připravené v rychlejší paměti pro další čtení/zápis. 

 

RAID 01 – Je kombinací z několika typů RAID, konkrétně RAID 0 a RAID 1. Tento 

typ je složen ze dvou diskových polí typu RAID 0, která jsou zrcadlena pomocí RAID 

1. Výhodou je především rychlost, kdy jsou stejná data uložena na dvou polích, které 

jsou vytvořeny s požadavkem na vysokou rychlost pomocí RAID 0. V případě selhání 

jednoho z polí jsou data stále uložena na druhém poli s poloviční rychlostí jak čtení, 

tak i zápisu. 
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RAID 10 – Data se nejdříve zrcadlí a pak se uloží do diskového pole RAID 0 obr. 4.4. 

Výhodou je zvýšení rychlosti oproti předešlému typu. Tento RAID je velice složitý, a 

proto se používá pouze pro extrémně vytížené aplikace a to je např. databázová 

aplikace, kde je potřeba nízkých latencí. V případě selhání disku se nepočítá paritní 

data, ale pouze se duplikují data z vedlejšího diskového pole. 

 

 

              Obrázek 4.4 - RAID 10  
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5   Metody zálohování 

5.1  Plná záloha 

          Z této zálohy vycházejí všechny ostatní typy záloh. Je základním a nejjednodušším 

typem zálohy. Tato záloha obsahuje veškerá data, které jsou zařazena do zálohovacího 

procesu. Tento typ zálohování má největší slabinu v tom, že se vždy kopírují všechny data, 

tedy i ty, která nebyly od posledního zálohování pozměněny. Je proto využito mnoho místa na 

discích a uchovávání více plných záloh je cenově nevýhodné.  Při tomto zálohování se přenáší 

velké množství dat, a proto se většinou plná záloha provádí např. jednou do měsíce. Pak se 

v průběhu tohoto měsíce data zálohují do této zálohy pomocí inkrementální zálohy. 

Bezpečností riziko tohoto zálohování spočívá v tom, že pokud se dostane k datům nepovolaná 

osoba a dostane celou kopii všech dat, tak je velké riziko zneužití citlivých údajů, proto by 

zálohovací zařízení mělo být umístěno v bezpečné budově.  

 

5.2   Diferenciální záloha (rozdílová) 

          Obsahuje všechny soubory, které se změnily od poslední úplné zálohy. Tento typ 

zálohování ukládá všechny data, které byly změněny v porovnání s daty v plné záloze. 

V případě selhání dat a následném obnovení, je potřeba mít Diferenciální zálohu a zároveň 

Plnou zálohu. V případě ztracení Diferenciální zálohy bude použita Plná záloha, ta může být 

týden stará a včerejší změny v souborech nebudou zaznamenány. 

 

5.3   Inkrementální záloha (přírůstková) 

          Tento typ zálohy zabírá minimum místa. Zaznamenává změny, které proběhly od 

předešlé inkrementální zálohy. Nevýhodou je především nutnost mít pro obnovu dat všechny 

zálohy před poslední inkrementální zálohou. Další nevýhoda je, že při poškození jedné zálohy 

v postupném řetězci záloh je celá záloha poškozena a data, které byly zálohovány, budou 

ztraceny. Výhodou je úspora místa, protože se vždy vytváří záloha u změněných soborů. 
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5.4  D2D (Disc-To-Disc) 

          Jedná se o dvoustupňové zálohovací schéma, kdy se prvně data nahrají na první diskové 

pole a pak se data nakopírují na další napřímo připojené diskové pole. Výhodou je 

spolehlivost a redudantnost dat, kdy při použití dvou diskových polí napřímo připojených je 

možné využívat plné rychlosti disků a řadičů. Rychlost obnovy dat a nízká odezva na 

požadavky předurčují tento systém do středně velkých podniků. 

 

 5.5  D2T (Disc-To-Tape) 

          Tento systém se používal v minulosti a v dnešní době se pro malou rychlost téměř 

nepoužívá, je to z toho důvodu, že z diskového pole se data migrovaly přímo na páskovou 

mechaniku anebo dokonce na páskovou knihovnu. Páskové mechaniky nedosahují takových 

rychlostí jako diskové pole, a proto se celý proces zálohování zpomalí. 

 

  5.6  D2D2T (Disc-To-Disc-To-Tape) 

           Tato záloha kombinuje neprve zálohu na diskové pole (VTL) a dále se data postupně 

kopírují na páskovou knihovnu. V případě nečekané havárie hlavního diskového pole se dají 

data z páskové knihovny relativně rychle připojit na náhradní diskové pole a překopírovat 

zálohu. Toto zálohování má výhodu v tom, že diskové pole má nízké časy přístupu a velké 

přenosové rychlosti a zároveň je jištěno další zálohou v podobě páskové mechaniky. Je také 

možné v případě pořáru rychle pásky přesunout do jiné budovy a okamžitě začít s migrací dat 

na nové diskové pole. V nynější době je tato metoda nejlepší možné řešení z důvodu vysoké 

spolehlivosti a také rychlosti. 

 

5.7   D2D2C (Disc-To-Disc-To-Cloud) 

          Nejnovější typ zálohování. Princip stejný jako D2D2T a na rozdíl od něho se záloha 

neprovádí na páskové knihovny, ale využívá se cloudové úložiště. Poskytovatel cloudu má 

většinou data uložena ve více lokacích zároveň, což rapidně zvyšuje bezpečnost. Při přenosu 

dat po internetu se data přenáší šifrovaně a může být využito také VPN tunelu. Provozovatel 

musí ručit za bezpečnost dat a nechá si také náležitě za tyto služby zaplatit. Cena se odvíjí 
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především od objemu ukládaných dat a příplatkových služeb. Vzhledem k tomu, že některé 

velké organizace, např. banky si nemohou dovolit svěřit data třetím osobám, je využití vhodné 

především pro malé organizace, které nemají tak velké požadavky na důvěryhodnost 

poskytovatele těchto služeb a mají malý objem ukládaných dat (řádově do desítek TB dat). 

Poté se už finančně vyplatí si pořídit své vlastní diskové pole. V nynější době provozují cloud 

firmy jako Microsoft, Amazon, DropBox, Google apod. Z mého pohledu jsou cloudové 

úložiště v rozmachu až v posledních pár letech a ve většině případů pouze u jednotlivců nebo 

malých skupin lidí. Největší internetové firmy usilují o to, aby co nejvíce dat bylo přístupných 

přes internet, a chtějí taky, aby se rozšířily virtualizované stroje a veškerý výpočetní výkon 

probíhal na serverech dostupných z internetu. To samozřejmě přispěje k pohodlnosti 

uživatelů, ale také ke zranitelnosti dat.  
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6.   Technologie vzdálených úložišť 

6.1   DAS 

           Je nejstarší způsob připojení k počítačům a serverům. Jedná se o přímé propojení 

kabelem, nepoužívá se žádný síťový prvek mezi nimi. Základními typy připojení disků jsou 

ATA, SATA, SCSI, SAS. Tato technologie popisuje i připojení externích pevných disků 

pomocí USB a FireWire. 

           Přímé připojení je předurčeno k tomu, že pokud selže počítač/server připojený na tyto 

disky, tak se např. po síti na tyto data nedostane další počítač. Nevýhoda je v rozšiřitelnosti, 

kdy nedostatečná kapacita tohoto diskového pole nebude dostatečné [8], bude nutné koupit 

nové diskové pole, což zvyšuje náklady oproti konkurenčním systémům, kdy je možné např. 

do diskového pole přidat další disk.  

 

6.2   NAS 

           Je systém, určený přímo ke sdílení dat v síti LAN. Jedná se většinou o jednoúčelový 

počítač postavený na operačním systému Linux nebo Windows. Ve většině případů může být 

samotný systém spuštěn z externího média typicky z USB FLASH paměti. 

           Jeden systém NAS je multiplatformní a může se k němu v jeden okamžik po síti 

připojovat z Linux (protokol NFS)/Windows (protokol SAMBA) systému. Operační systém 

přistupuje k tomuto úložišti jako, kdyby byl disk lokální, a neví, jaký souborový systém NAS 

systém používá.  Pro zvýšení bezpečnosti využívá více disků spojených pomocí technologie 

RAID. Může také disponovat technologií odpojování disků za chodu a jejich případnou 

výměnu při havárii disku [6]. 

           Výhoda NAS systémů je snadná implementace do již existující sítě a rozšíření 

úložného zařízení ve firmě z důvodu jednoduchosti na údržbu a minimálních finančních 

prostředků k připojení ke stávajícím síťovým prvkům. V nynější době je velký rozmach NAS 

systémů v domácnosti, kdy velké množství zařízení přistupují k jednomu síťovému úložišti a 

není nutné neustále řešit složitě, kam data zálohovat. Je také možné v domácnosti brát tuto 

technologii, jako multimediální centrum, ze kterého mohou tablety, telefony, chytré televize a 

notebooky přistupovat k multimediálním datům. Cena takového systému je odlišná především 

podle toho, jak velké množství dat se bude ukládat. Tím se odvíjí počet disků a použití 
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výkonnosti procesoru takového NAS systému. Jediná nevýhoda je ta, že v případě připojení 

do stávající sítě může v případě více přístupů z různých zařízení síť zatěžovat a tím zvyšovat 

odezvy ostatních počítačů v síti a i těch, které na úložný systém momentálně nepřistupují. 

 

6.3   SAN 

           Tvoří zcela oddělenou vysokorychlostní datovou síť, která je oddělená od již existující 

LAN sítě. Na tuto oddělenou síť jsou připojeny přímo externí zařízení k serverům. SAN 

pracuje se surovými daty a nemá pojem o tom, jaký souborový systém na něm pracuje. 

Souborový systém tvoří až server, který je k úložišti připojen. Tato technologie má obrovské 

pořizovací náklady a proto ji využívají pouze velké organizace, např. banky. 

           K připojení serverů s diskovým úložištěm se užívá především optický kabel a Fibre 

Channel switch a Channel adaptér do serverů [7]. Z důvodu propojení optickou technologií, je 

možné SAN systém provozovat na vzdálenosti až tisíce kilometrů v závislostech na 

požadavcích zákazníka, schéma zapojení viz. obr.6.1.  

 

 

Obrázek 6.1 - Storage Area Network  
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7   Návrh zálohování   

7.1  Popis měření 

          Cílem této bakalářské práce je navrhnout možnosti různých typů zálohování a porovnat 

je. Základním předpokladem je si určit, jaká data budu zálohovat, kam a pomocí čeho. Návrh 

realizace a následné testy jsem prováděl přes počítačovou síť, kde byl použitý síťový úložný 

systém NAS, ve kterém je použit systém ochrany dat proti selhání disku – RAID 1, schéma 

zapojení viz. obr.7.1. Z obrázku je patrné, že jsem použil dva nejnovější a nejpoužívanější 

operační systémy a to, systém Microsoft Windows 8.1 a systém Linux Ubuntu 13.10. 

 

Obrázek 7.1 – Schéma sítě  

          Cílem měření bylo porovnat různé zálohovací programy pro Windows a Linux. Měřil 

jsem čas zálohy stejných dat, čas obnovy, max. přenosové rychlosti, využití prostředků 

počítače. 

 

Použité zařízení:  Pentium B970, 8 GB RAM, 500 GB HDD, Windows 8.1, LAN 1 Gb/s 

                             Celeron 1,8GHz, 1 GB RAM, 500 GB HDD, Ubuntu 13.10, LAN 1 Gb/s 

                             Intel Atom, 2 GB RAM, 1,5 TB HDD, Ubuntu 13.10, LAN 1 Gb/s 

                             WD My Book Live Duo, 2x2 TB RAID 1, LAN 1 Gb/s 

                             Switch 1 Gb/s, 5 port, konfigurovatelný 

                             Kabeláž cat.5e, FULL Duplex  

SWITCH 

PC:  Win 
8.1 

NAS 
(RAID1) 

Server: 
Ubuntu 
13.10 

PC: 
Ubuntu 
13.10 
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          Windows: Integrovaná služba Windows zálohování, TrueImage 2014, CrashPlan 3.6.3, 

Cobian Backup 11. Linux: Rsync a pro automatické zálohování Cron 

 

7.2   Windows zálohování 

          Nejběžnější záloha je záloha uživatelských dat, typicky jsou v záloze obsaženy 

dokumenty, obrázky, maily, soubory nastavení systému a složek. 

          Provedl jsem test, při kterém jsem zálohoval 2 277 souborů v celkem ve 45 složkách 

v celkové velikosti 16,8 GB, při tomto testu jsem nepoužil žádné šifrování ani komprese. 

Provedu poté tento test se stejnými daty, abych mohl ukázat, jak je šifrování a komprimování 

dat náročné především na procesor stroje, který se zálohuje. 

          Z Grafu 7.2 je vidět, že ačkoliv Windows zálohování by mělo být teoreticky 

nejrychlejší z důvodu přímé implementace do systému, v tomto testu skončilo na poslední 

místě. Je to z toho důvodu, že se při zálohování snaží používat co nejméně výpočetních 

prostředků a zatížit počítač na minimum, aby uživatel nepoznal jakékoliv zpomalení. 

Nejrychlejší byl program CrashPlan, který ale na druhou stranu využíval nejvíc prostředků 

počítače, průměrně 31% procesoru. 

 

Graf 7.2  
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          Poté jsem tyto data obnovil na stejný počítač viz. Graf 7.3. 

 

Graf 7.3  

 

          Největší slabinou programu CrashPlan je pomalejší obnovení dat viz. Graf 7.3. 

V případě jednoduchého nastavení je pro uživatele počítače použití integrovaného zálohování 

ve Windows dobrou volbou. U všech testů byla špičková rychlost přenosu přes síť 216 Mb/s. 

Z toho lze usoudit, že rychlost je v tomto případě ovlivněna rychlostí pevného disku. 

 

          Další test jsem provedl se stejnými soubory viz. Graf 7.4. Rozdíl oproti předešlému 

testu je ten, že jsem data šifroval algoritmem AES při síle šifry 128 bitů. Tato šifra poskytuje 

velmi dobrou ochranu dat. Jedná se o symetrickou blokovou šifru. Při šifrování i dešifrování 

se používá stejný klíč. Takto šifrované data jsou naprosto bezpečně uložena a bez 

dešifrovacího klíče je dešifrování téměř nemožné a časově velice náročné. V tomto měření 

bylo vyloučeno Windows Zálohování, protože neumí šifrování. Na Grafu 7.4 lze vidět, že čas 

zálohy se zvýšil téměř několikanásobně a to z důvodu, že veškerá data musely projít přes 

šifrovací algoritmus, který prováděl procesor počítače. Průměrné využití procesoru bylo u 

všech téměř stejné a to 59%. Špičková rychlost byla už jen 134 Mb/s. 
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Graf 7.4  

 

          Opačným procesem jsem data obnovil a dešifroval šifrou jako při měření Graf 7.4. Na 

Grafu 7.5 lze vyčíst, že placený program TrueImage 2014 zvládl obnovu v nejkratším čase, 

ale zase využíval mnoho prostředků počítače, průměrné využití procesoru bylo až 86%, což je 

už příliš a bylo pocítit zpomalení počítače. Program CobianBackup 11 sice nebyl nejrychlejší, 

ale procesor zatížil pouze na 49%.  

 

 

Graf 7.5 
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          Dalším testem, kde byl použit stejný vzorek dat, je test, kde porovnávám komprimační 

metody. Pro tento test jsem vybral program Cobian Backup 11, který má rozmanité možnosti 

nastavení komprese. Při testu jsem porovnával metodu komprese a to: Zip, 7zip - LZMA a 

7zip – PPMD. U všech tří metod nastavena maximální komprese dat pro co největší úsporu 

dat. Na Grafu 7.6 lze vidět, že nejrychlejší byla metoda 7zip+PPMD. Nejpomalejší metoda 

7zip+LZMA, měla na druhou stranu nejlepší kompresní poměr viz. Graf 7.7. 

 

 

Graf 7.6 
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          Plnou zálohu všech dat je výhodné udělat při počátečním nastavení zálohování, kdy se 

provede kopie všech dat z pevného disku počítače a poté se už provádí jen inkrementální 

záloha, která zálohuje pouze změněné soubory. Plná záloha je časově velmi náročná, jak je 

vidět na Grafu 7.6, nejrychlejší plnou zálohu všech dat provedl program Cobian Backup, 

celkový čas je téměř 22 hodin. Celkově se kopírovalo 210 526 souborů v celkové velikosti 

398,12 GB. 

 

Graf 7.6  

          Tyto data jsem obnovil na původní počítač a tím simuloval situaci viz. Graf 7.7, kdy 

selže pevný disk a po jeho výměně je potřeba vrátit stav do původního a provozu schopného 

stavu. Čas obnovení je rychlejší než samotný proces zálohování. Nejrychlejší obnovu provedl 

CobianBackup11.
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          Při dalším měření jsem použil plnou zálohu, v celkové velikosti souborů, jako 

v předešlém testu tj. 398,12 GB viz. Graf 7.7. Zaměřil jsem se na bezpečnost a data šifroval 

pomocí šifry AES 128 bit. Vzhledem k náročnosti této šifry trvalo zálohování téměř dvakrát 

tak dlouho, jako bez šifrování. U předešlých měření byla rychlost závislá především na 

rychlosti HDD, u tohoto zálohování byla rychlost závislá především na výkonu procesoru. 

 

Graf 7.7 

          Obnovení časově odpovídalo času zálohy viz. Graf 7.8. Program TrueImage2014 zvládl 

obnovu z výraznějším časovým rozdílem. 
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7.3  Linux zálohování 

          Zálohu se stejnými daty, které jsem zálohoval na systému Windows, jsem také použil i 

v programech na systému Linux. Přenášel jsem 16,8 GB pomocí programů Rsync, Rdiff-

backup a Duplicity.  

Rsync 

          Základní balíček pro přenos dat je program Rsync, který umí přenášet jak data na 

lokální média, tak přes síť vzdáleně. V první řadě nastavím přepínač, poté nastavím cestu 

zálohovaných souborů a další cesta je nastavení cíle kopírovaných dat. 

rsync -av /dulezite/data/ /NAS/backup/ 

          Parametr –a je nastavení archivačního módu, kdy se přenáší veškeré originální 

vlastnosti původního souboru, jedná se o práva, časy vytvoření, vlastník apod. Což je při 

zálohování velmi důležité, mít naprostý originál souboru. Parametr –v je výpis aktuálních 

informací o přenosu. Je možné data přenášet bezpečně a to pomocí protokolu SSH. V případě 

použití SSH by zapsání vypadalo následovně. 

rsync -av /dulezite/data/ user@IP:/NAS/backup/ 

Rdiff – backup 

          Nastavení je podobné programu Rsync, protože z něj vychází. 

rdiff-backup -v3 /dulezite/data/ user@IP::/NAS/backup/ 

          Jedinou nevýhodou použití tohoto programu je nutnost Rdiff – backup na vzdáleném 

stroji, což v mé testovací síti není problém, protože NAS pracuje na systému Linux. Problém 

by byl, kdyby NAS systém běžel na Windows. 

          Výhoda tohoto programu je to, že při prvním zálohování vytvoří plnou zálohu a při 

dalších naplánovaných zálohách vytváří inkrementální zálohy. 

Duplicity 

          Tento program automaticky šifruje zálohu symetrickou šifrou, pokud chci vypnout 

automatické šifrování, musím před zdroj dat přidat  –no-encryption. 

duplicity /dulezite/data/ scp://user@IP/NAS/backup/ 

          Výhodou je, že Duplicity nemusí být instalován na zálohovacím stroji. 
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          První test ukázal předem jasný předpoklad, že zálohování stejných dat oproti Windows 

programům bude rychlejší viz. Graf 7.9. Výsledek všech tří porovnaných programů je téměř 

vyrovnaný, je to dáno tím, že vycházejí z programu Rsync a je zde vidět, že všechny využily 

možnosti pevných disků, jak počítače, tak NAS systému na maximum.   

 

Graf 7.9 

          Tyto data viz. Graf 7.10 byly následně obnoveny do původního počítače. 

 

Graf 7.10 
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          Při záloze dat je velice důležité mít data uložena na více úložných systémech, a proto 

jsem ještě provedl zálohu NAS na server. Data budou replikována a v případě havárie, budou 

stále bezpečně uloženy. Pomocí programu duplicity a nástavby Cron [2], byly automaticky 

data z NAS jednotky kopírována na server viz. obr.7.1, jednou za 24 hodin vždy ve 22:00 

večer. První spuštěná úloha vytvoří plnou zálohu a další zálohy budou vytvořeny 

inkrementální zálohou. 

          Takto bude vypadat nastavení pro automatické kopírování. 

0 22 * * * duplicity --no-encryption /dulezite/data/ scp://user@IP/NAS/backup/ 

          Parametr --no-encryption vypíná šifrování. Na úložiště, které je ve firmě/domácnosti je 

zbytečné vzhledem k použití ve vnitřní síti používat šifrování. 

 

         V Grafu 7.11 jsem porovnal Software použitý na Windows a Linux systému při 

vytváření zálohy o velikosti 16,8 GB.           
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8   Závěr 

         Úkolem této bakalářské práce bylo rozebrat možnosti zálohování a ukládání dat a 

následně prakticky navrhnout v laboratorních podmínkách možnosti zálohování. Teoretická 

část měla za cíl vysvětlit, jak moc je důležité zálohovat data. Byly dopodrobna rozepsány typy 

záloh a následné zabezpečení proti selhání hardwaru. Jsou také popsány různé typy záloh a 

jejich nejčastější použití. 

         Cílem měření bylo otestovat různý Software na operačním systému Windows a Linux a 

následné rychlosti měření času přenosu. Testování probíhalo po síti ze dvou počítačů na 

síťové uložiště NAS. Tento systém je velmi oblíbený v posledních letech a používá se čím dál 

ve větší míře v domácím prostředí. Při měření jsem zjistil to, že z důvodu malé výkonnosti 

zálohovaných strojů se nevyplatí data komprimovat a šifrovat ještě před přenosem přes síť. 

Ve firemním prostředí je situace jiná, pokud se přenášejí citlivá data, doporučuji samozřejmě 

šifrovat, ale z hlediska pomalosti je to nevýhodné. Pokud jsou data citlivá, tak je dobré data 

šifrovat až na úložném systému. Je to z důvodu výkonnosti a rychlosti, protože v serveru jsou 

použité rychlejší procesory. Při velkém množství dat je pak otázkou, zda komprimovat data 

anebo nekomprimovat. Jedná se především o to, zda raději nepřikoupit diskovou kapacitu než 

přílišně vytěžovat prostředky systému a tím zhoršovat odezvu v přístupu k datům. 

         Přínosem této bakalářské práce je především zjištění způsobů zálohování a následné 

použití v praktickém nasazení, kdy je potřeba se chránit proti ztrátě dat. Naučil jsem se 

pracovat s Linux programy a s nastavením automatických aktualizací pomocí balíčku Cron. 
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