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Abstrakt
 

Cílem  práce  je  vytvořit  program  pro  synchronizaci  zvolených  adresářů  pomocí  služby 

Rackspace cloud files. Program by tedy měl pozorovat zvolené složky a při změnách provést příslušné 

změny i na cloudu. Při přihlášení z jiného počítače pak stáhnout  soubory, které byly vytvořeny nebo 

změněny na původním počítači.
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Abstract

The aim is to create a program to synchronize selected folders using Rackspace cloud files. 

The program should observe selected folders and when there is change make the appropriate change  

on the cloud. When you log in from another computer,  program shuld download files that have been 

created or changed  on first computer.
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 1 Úvod
V dnešní době často dochází k potřebě zálohovat některá důležitá data, aby nedošlo k jejich 

ztrátě. Existuje spousta způsobů jak takovou zálohu provést napřiklad cd/dvd disky, externi harddisky, 

usb flash paměti atd. Jednim ze způsobu je zálohovat data na tzv cloud. Dalším důvodem používání 

těchto technologií může být potřeba mít přístup k určitým datům z více počítačů.

Cílem této práce je vytvořit program, který řeší tyhle problémy. Program bude kontrolovat 

určité složky a automaticky provádět jejich zálohu. Při přihlášení z jíného počítače pak umožní stažení 

těchto souborů. Ktomuhle bude využívat službu Rackspace cloud files.
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 2 Situace na poli synchronizačních nástrojů

Špatné věci se stávají dobrým lidem.

Navzdory jejich velikosti, notebooky se kradou, padaj nebo ztrácejí každodenně, a výzkum říká, že z 2 

milionů notebooků, které se ukradou každý rok, jsou pouze 2% nalezeny. Hlavním problémem pro 

většinu  lidí  není  to,  že  ztratili  jejich  hardware,  je  to  dřina,  nahromadit  obsah,  který  byl  na  tom 

hardwaru ulžený. Úkoly, návrhy, píseňe a rodinné fotografie - všechno pryč během mrknutí oka.

Technologie vám nyní nabízí nástroje, které vám pomohou zachovat vaše důležité dokumenty 

a soubory pomocí cloud systému. Konceptem na pozadí je off-site vybavení  které auto-synchronizuje 

a  zálohuje  vaše  soubory  na  vzdálený  server.  Tímto  způsobem,  i  když  ztratíte  počítač,  můžete 

přistupovat k souborům z jiného počítač. To také umožňuje sdílení extremně velkých souborů.

 Kay Tan, Hongkiat [online]. 

[cit.3.května.2013]. Dostupné z: <http://www.hongkiat.com/blog/online-backup-sync-tools/ >.

 2.1 Nejpoužívanější programy pro Synchronizaci a zálohování

DropBox
Dropbox  je  populární  aplikace  prop  online  ukládání,  která  umožňuje  přístup  k  datům 

odkudkoliv a umožňuje je snadno sdílet s přáteli, kolegy a rodinou, kteří mají také účet Dropbox. Stačí 

je pozvat, aby si zalořili vlastní účet Dropbox. Nabízí 2 GB volného prostoru.

Obrázek 2.1: DropBox
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Box
Box umožňuje  ukládání  a  sdílení  důležitých  dat  s  důvěrou.  To  podporuje  záruka  99,9%  

up-doba, SSL šifrování, redundantní, konfigurovatelné oprávnění, a další. 

 Obrázek 2.2: Box

Comodo  Backup
Comodo Backup nabízí pro vás 5GB online paměti zdarma k zálohování souborů. Můžete 

snadno přistupovat k souborům odkudkoliv a synchronizovat mezi počítači.

 Obrázek 2.3: Comodo Backup
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CrashPlan
CrashPlan vám umožní zálohovat vaše důležitá data a složek na více míst automaticky, aniž by 

vás to stálo cokoliv. Je snadno zálohuje data do počítače přes síť nebo na internetu ..

 Obrázek 2.4: CrashPlan

Memopal
Memopal nabízí 3GB online paměti zdarma k zálohování vašich dat na cloud. Stačí stáhnout a 

nainstalovat  Memopal na váš  počítač.  Memopal bude automaticky synchronizovat  vybrané složky 

soubory se vzdáleným archívem.  

 Obrázek 2.5: Memopal

 Přeloženo z [1].
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Google Drive
„Disk Google je tam, kde jste vy – na internetu, u vás doma, v kanceláři nebo na cestách. Ať 

jste kdekoli, své věci tak máte jednoduše po ruce. Připravené k práci i ke sdílení. Začněte s 5 GB místa 

zdarma.“[5]

Obrázek 2.5: Google Drive

SkyDrive
„Pomocí služby SkyDrive můžete ukládat soubory na pevný disk a do cloudu a snadno se 

k nim dostat, ať jste kdekoli. Svá data budete mít k dispozici ve více počítačích a v telefonu – dokonce 
i v zařízeních bez Windows, ve kterých je nainstalována bezplatná aplikace SkyDrive.“[6]

Obrázek 2.6: SkyDrive
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 2.2 Rackspace cloud backup

Rackspace  cloud  backup  je  aplikace  sloužící  pro  zálohování  souborů  zrůzných  servrů. 

Umožňuje určit, které soubory mají být zálohovány a jak často. Zálohované soubory je možno šifrovat 

a tak k nim neboude mít nikdo jiný přístup. Uživatel může dostávat mailem informace o tom zda bylo  

zálohování správně provedeno. Tato aplikace ale není vhodná pro zálohování nebo synchronizaci dat v  

počítači.  Podrobnější informace o aplikaci jsou na stránách

http://www.rackspace.com/knowledge_center/product-page/cloud-backup .

 2.3 Rackspace synchronizace
V současné  době  neexistuje  žádná  aplikace  sloužící  k  synchronizaci  adresářů  využívající  

službu Rackspace Cloud files. Cílem této práce je takovou aplikaci vytvořit.  
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 3 Rackspace Cloud Files

 3.1 Popis služby
Rackspace nabízí různé služby například  cloud server, cloud dns, cloud sites atd.  Jednou z 

těchto služeb je Rackspace cloud files. Tato služba umožňuje ukládat ruzné soubory na cloud server. 

Registrace
Registraci je možno provést na stránkách http://www.rackspace.com/ . Je k ní třeba mít email, 

telefon a kreditní kartu. Po vyplnění údajů vám zavolají a ověří jejich správnost. Pak vám aktivujou 

účet a můžete službu využívat.

Placení
Služba je placená v závislosti na na objemu uložených dat. Cena začíná na $0.10/GB/Měsíc, 

pak se po překroční určitého objemu dat postupně snižuje. Za data posíláná na cloud se neplatí a data 

stahována z cloudu se platí $0.12/GB. Platba se provádí pomocí kreditní karty.

Webové rozhraní
Ke cloud file  servru je  možno přistupovat  přes  webové rozhraní.  Toto rozhraní  umožňuje 

vytvářet a mazat kontejnery, nahrávat do nich soubory nebo je mazat. Také umožňuje zjistit některé  

informace o souborech na cloudu.

 Obrázek 3.1: Rozhraní
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 3.2 Api Key
Při  připojení  ke  cloudu  přes  aplikaci  se  nepoužívá  heslo  jako  k  připojení  přes  webové 

rozhraní.  Místo toho se používá tzv. Api key.  Jaký je váš api key můžete zjistit  přes svůj účet na 

stánkách Rackspace v záložce Api keys. Api key by neměl znát nikdo jiný kvůli ochraně dat na servru.  

Pokud se stane, že ho někdo zjistí, nebo dáte někomu dočasně přístup a chceteho ho zrušit, je možno 

vygenrovat nový Api key.

 3.3 Adresářová struktura cloud servru
Soubory mohou být ukládány pouze do takzvaných kontejneru, každý kontejner může být na 

jiném servru, např pro ameriku je na výběr Dalaský nebo Chicagský. Nelze vytvořit kontejner uvnitř 

kontejneru,  což znamené,  že nelze vytvořit  adresářovou strukturu jako v počítači.  Pro účely téhle  

aplikace tedy bude potřeba tuhle adreářovou strukturu nějakým způsobem nahradit.

 3.4 com.mosso.cloudfiles
K  navázání  jsem  se  rozhodl  použít  knihovnu  doporučovanou  knowledge  centrem služby 

Rackspace na stránce http://www.rackspace.com/knowledge_center/article/sample-csharp-application-

for-cloud-files.  Knihovna  umožňuje  provést  veškerou  potřebou  komunikaci  s  cloud  servrem.  K 

připojení k servru se používa uživatelské jméno a api key. 

Ukázka kódu k uploadování souboru z výše uvedené webové stránky.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using com.mosso.cloudfiles;
using com.mosso.cloudfiles.domain;
namespace ConsoleApplication1
{
 class Program
  {
   static void Main(string[] args)
    {
     UserCredentials userCreds = new 
UserCredentials("UserNameGoesHere", "ApiKeyGoesHere");
Connection connection = new 
com.mosso.cloudfiles.Connection(userCreds);
     connection.CreateContainer("ContainerNameGoesHere");
     connection.PutStorageItem("ContainerNameGoesHere", 
"PathToFileYouWantToUpload");
    }
  }
}
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 4 Funcionalita aplikace

Aplikace bude realizována nad platformou .NET a bude  mít  za  úkol  kontrolovat  vybrané 

složky a automaticky provádět jejich zálohování. Při připojení z jiného počítače pak dojde ke stažení  

těchto souborů, tak aby s nima mohl uživatel bez problému pracovat. Aplikaci bude možno také využít 

k zálohování souborů.

Rozdělení programu
Tenhle problém má dvě hlavní částí. První je kontrola složek a  druhá je posílání/stahování 

souborů z cloudu. Obje části musí být prováděny zároveň a jedna nesmí přerušit průběh druhé. Dále  

obě části musí mít přístup ke stejným datům, část kontrolující složky ukládá informace o změnách 

souborů a  část  komunikující  se  servrem na základě těchto informací  provede nahrání  souborů na 

cloud.

Obrázek 4.1: Rozdělení programu
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Kontrola změn
Program musí sám pozorovat zvolené složky a na případné změny reagovat. Musí umožňovat 

kontrolu více složek najednou. Při změně  pozorovanésložky musí zjistit, které soubory byly touhle 

změnou ovlivněny. Při startu sám zjistí informace o souborech na cloudu a porovná je se souborama v 

počítači.

Komunikace s cloudem
Program musí umožňovat  najdenou posílat a stahovat soubory. Dále musí jít ze souboru na  

cloudu zjistit jeho původní umístění v počítači, tak aby bylo možno přesně určit, o který soubor v  

počítači se jedná.

Prostředí
Prostředí  programu  by  hlavně  mělo  být  přehledné,  informovat  uživatele  o  prováděných 

operacích a umožňovat jednoduché přidávání dalších složek k pozorování.

Technické požadavky
Program bude určen pro počítače s operačním systémem Windows XP sp.3 nebo novějším. 

Dále bude potřeba připojení k internetu aby mohl program komunikovat s cloudem.
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 5 Průběh programu

Obrázek 5.1: Průběh programu

Popis průběhu:

1. Start programu

2. Po  startu  programu se  uživatel  přihlásí.  Jako přihlašovací  údaje  slouží  uživatelské  jméno 

používané k připojení na cloud a api  key.  Vzhledem k délce api key bude pro příjemněší 

používání existovat možnost pamatovat si tyto údaje.

3. Pokud jsou údaje správné a počítač je připojen k internetu dojde k navázání spojení s cloudem. 

Toto spojení bude trvat po celý průběh programu a při jeho přerušení bude program ukončen a 

nebo se vrátí zpátky  k přihlašování.

4. Po připojení dojde ke stažení potřebných konfiguračních dat z cloudu a nastavení programu 

podle nich.
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5. Poté dojde k provnání pozorovaných souborů v počítači a souborů na cloudu a provede se  

příslušná akce podle výsledků tohoto porovnání.

6. Pak začne kontola  změn a  případné reakce na ně.  Zároveň se  bude provádět  nahrávání  a  

stahování souborů. Během tohoto je možné měnit, které složky jsou pozorovány a které ne. Po 

změně tohoto nastavení dojde k jeho uložení na cloud. Při přidání složky se na cloud nahrajou 

všechny soubory, které obsahuje. Při odstranění složky se soubory, které obasahovala, označí  

jako smazány a umožní se jejich odstranění z cloudu. Tato část programu bude trvat dokud se 

uživatel nerozhodne program ukončit nebo dokud nedojde k přerušení spojení s cloudem.

7. Ukončení programu
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 6 Práce se soubory a složkami

K práci  se  soubory používám třídy File,FileInfo,StreamReader,StreamWriter  a  FileStream. 

Tyto třídy umožňujou provádět veškeré potřebné operace se soubory. K práci se složkami pak třídu 

Directory. Všechny tyto třídy se nacházejí v knihovně System.IO.

 

● File: Tuhle  třídu  využívám  k  zjištění  zda  daný  soubor  existuje,  nebo  k  mazání 

souborů.

● FileInfo:  Tuto třídu využívám k zjišťování  informací  o souborech jako je velikost 

souboru a datum poslední změny.

● StreamReader,StreamWriter: Tyhle třídy využívám k zápisu do textového souboru.

● FileStream: Tuhle třídu využívám k ukládání objektů do souborů. A k načtení objektů 

ze souboru.

● Directory: Tuto třídu využívám k zjištění zda daná složka existuje a nebo k vytváření 

a mazání  složek.

 Při práci se souborama a složkama se musí dávát pozor, na to jestli má  program oprávnění 

provádět se souborem zvolené operace.
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 7 Vlákna

 7.1 Co jsou to vlákna?
„Jazyk  C# podporuje  paralelní  spouštění  kódu pomocí  tzv.  multithreadingu.  Přeloženo do 

normálního jazyka  – můžeme spouštět  několik částí  kódu najednou,  každou část  na  samostatném 

vlákně. Představte si, že máte aplikaci, která dělá nějaký složitý a dlouhý výpočet, třeba výpočet čísla  

pí, nebo renderování. Co se stane, pokud takovouhle akci vyvoláte normálně? Aplikace se zasekne, ale 

jen  zdánlivě,  ve  skutečnosti  poběží  operace  na  pozadí,  ale  zabere  pro  sebe  celé  vlákno,takže  se 

aplikace jeví jako zamrzlá – nemůžete kliknout na žádné tlačítko na formuláři. Pokud ale vytvoříte pro  

výpočet zvláštní vlákno, výpočet bude probíhat na něm a celé jedno vlákno zbude pro zbytek aplikace. 

Díky tomu pak můžete aplikací ovlivňovat dění na druhém vlákně – pozastavovat výpočet, přidávat 

nové hodnoty, vykreslovat průběh do nějakého grafu apod.C# má ve výchozím stavu jedno vlákno,  

které pro nás vytvoří běhové prostředí CLR, označované jako primární (nebo hlavní) vlákno, na něm 

běží každá aplikace, ať už je to Hello World nebo třeba emailový klient. Pro vytvoření nového vlákna  

musíme importovat jmenné prostory System a System.Threading.“[4]

 7.2 Jak vlákna fungují
„Multithreading  je  řízený  tzv.  „thread  schedulerem“  (plánovač  vláken).  Zajišťuje  všem 

vláknům  nějaký  čas  jejich  spuštění  a  u  vláken,  která  čekají  nebo  jsou  uspaná,  zajišťuje,  že 

nespotřebovávají žádný procesorový čas.

Na jednojádrovém počítači provádí thread scheduler „time-slicing“ – velkou rychlostí přepíná 

mezi jednotlivými aktivními vlákny. Pamatujete, jak náš úplně první příklad vypisoval „x“ a „y“ a 

jednotlivé skupiny nebyly v početně shodných skupinách? Jednou se vypsalo 10 „x“, pak 12 „y“,  

podruhé to bylo třeba jen 7 „x“ a tak dále. Tyto nerovnoměrnosti jsou dané právě time-slicingem. Ani 

počítač se netrefí na milisekundu přesně, protože každé vlákno běželo vždy trochu jinou dobu než 

vlákno druhé. Pro představu jak je time-slicing rychlý – na Windows XP je frekvence přepínání v 

desetinách milisekund.

Na  vícejádrových počítačích  (nebo  multiprocesorových systémech)  funguje  multithreading 

jako mix time-slicingu a čistého běhu (jedno vlákno připadá na jedno jádro). K time-slicingu musí  

docházet  i  tak,  protože  systém musí  obsluhovat  svá  vlastní  vlákna,  stejně  jako  vlákna  ostatních 

aplikací.“[4]
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 7.3 Kdy používat vlákna
„Budu se  opakovat,  ale  nejčastějším scénám jsou  časově  náročné  operace.  Hlavní  vlákno 

ovládá aplikaci, zatímco druhé (pracovní) vlákno zatím vykonává zadanou práci. Na hlavním vlákně 

nikdy nic  složitého  nepočítejte,  protože  ve  Windows  Forms  a  WPF  aplikacích  nemůže  aplikace 

přijímat žádné příkazy z myši ani z klávesnice, pokud je primární vlákno zaměstnané. Navíc systém 

označí aplikaci „Neodpovídá“ a uživatelé se pak jen bojí, že se aplikace skutečně zasekla.Další využití 

najde multithreading u aplikací, které například čekají na odpověď od jiného počítače (databázový 

server, klient, …). Pokud toto břímě přenecháme pracovnímu vláknu, můžeme implementovat tlačítka 

jako Cancel, a uživatel je bude moci dokonce použít.

C#  aplikace  mohou  používat  multithreading  dvěma  způsoby.  Buď  explicitně  vytvoříme  další 

vlákna,nebo použijeme některou ze schopností .NET frameworku, které vytvoří další vlákna za nás 

Například BackgroundWorker  (předpřipravená kostra pro pracovní  vlákno),  threading timery,  Web 

Services nebo ASP.NET aplikace se takto chovají.  Jedno vláknový ASP.NET server by nebyl  moc 

užitečný, vždyť zpracovává tolik věcí a přijímá příkazy ze všech stran.“[4]

 7.4 Kdy vlákna nepoužívat
„Používání zbytečně velkého počtu vláken může vést k velmi složitému programu. Samotný 

počet  nijak  aplikaci  nezkomplikuje,  vždyť  je  to  jen  pár  instancí  nějaké  třídy.  Co  ale  celou  věc 

komplikuje, jsou jednotlivé interakce mezi vlákny. Skutečně není nic těžkého se v nich ztratit, a co  

teprve odhalování a opravování následných bugů. Kvůli tomuto používejte vlákna s rozvahou a jen, 

když jsou skutečně potřeba! Nevýhodou jsou i zvýšené nároky na procesor, které plynou z přepínání 

vláken.“[4]
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 8 Kontrola složek

 8.1 FileSystemWatcher
Ke kontrolování složek využívám třídu FileSystemWatcher nacházející v knihovně System.IO. 

Třída umožňuje kontrolovat vybranou složku a vyvolává události, když v dané složce dojde k nějaké 

změně.  V  program  reaguje  na  čtyři  základní  události  Created,Changed,Deleted  a  Renamed.  Do 

jednotlivých listů  pak podle  typu události  program ukládá úplné cesty k daným souborům.  Třída 

FileSystemWatcher umožňuje i další nastavení například filtraci jaké soubory jsou kontrolovány to ale  

v tomhle programu nebylo potřeba.

Popis událostí a reakcí na ně:

● Created: Tato  událost  je  vyvolána  když  dojde  k  vytvoření  souboru  nebo  složky. 

Soubory,  které  tuhle  událost  vyvolaly  program  ukládá  do  listu  k  pozdějšímu 

uploadování na cloud.

● Changed:  Tato  událost  je  vyvolána  když  dojde  k  změnění  souboru  nebo  složky. 

Soubory,  které  tuhle  událost  vyvolaly  program  ukládá  do  listu  k  pozdějšímu 

uploadování na cloud.

● Deleted: Tato  událost  je  vyvolána  když  dojde  ke  smazání  souboru  nebo  složky. 

Soubory, které tuhle událost vyvolaly program ukládá do listu k pozdějšímu stáhnutí 

nebo odstranění z cloudu.

● Renamed: Tato událost je vyvolána když dojde k přejmenování souboru nebo složky. 

Soubory, které tuhle událost vyvolaly program ukládá do listu k pozdějšímu stáhnutí 

nebo odstranění z cloudu pod starým jménem a do listu  k pozdějšímu uploadování na 

cloud pod novým jménem. 

Reakce  na  Renamed  je  taková,  protože  knihovna  com.mosso.cloudfiles  neumožnňuje 

přejmenování souborů na cloudu.
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Ukázka vytvoření instance třídy FileSystemWatcher:

FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher();
watcher.Path = path;                       
watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
watcher.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnDeleted);
watcher.Created += new FileSystemEventHandler(OnCreated);
watcher.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed);
watcher.EnableRaisingEvents = true;
watcher.IncludeSubdirectories = true;
              

Takto vytvořený watcher pak kontrojue složku(path je cesta k dané složce) a na změny reaguje 

příslušnýma funkcema např na Changed reaguje funkcí OnChanged.

Jeden watcher může pozorovat jen jednu složku. Protože jsem chtěl umožnit pozorování více 

složek  a  nevěděl  jsem přesně  kolik,  rozhodl  jsem se  vytvořit  List  watcheru.  List,  díky tomu  že 

implementuje  rozhraní  IEnumerable,  umožńuje  snadné  procházení  všech  watcheru  pomocí  cyklu 

foreach. Na přidávání watchrů do listu jsem se rozhdl napsat funkci, která zajišťuje aby se nestalo, že 

budou dva watchry pozorovat jednu složku. K odstraňování watchrů z listu jsem pak napsal funkci,  

které najde watcher podle cesty ke složce, kterou má kontrolovat, a odstraního.

Problém může nastat u složitějších operací  jako je přesouvání a nebo kopírování  souborů.  

Tyhle  operace  můžou  najednou  vyvolat  události  Created,Changed  a  Deleted.  Proto  pokaždé,  při  

přidávání cest do příslušných listů, kontroluju, zda už se tam daná cesta nenachází.

Dalším problémem je, že pokud dojde k nějaké změně složky je příslušná událost vyvlána 

pouze složkou a ne i souborama a podsložkama, které obsahuje. Je proto potřeba zjistit tyto informace 

jiným způsobem.

Popis událostí a reakcí na ně pokud jsou vyvolány složkou:

● Created: Při  vytvoření  složky program prochází  všechny soubory  co  obsahuje  a 

přidává je o listu k pozdějšímu uploadování na cloud.

● Changed:  Při  vytvoření  změně program prochází  všechny soubory co  obsahuje  a 

přidává je o listu k pozdějšímu uploadování na cloud.

● Deleted: Při vymazání složky program porovnává soubory na cloudu se souborama v 

počítači.  Soubory,  které existujujou na cloudu ale né v počítači,  přidává do listu k 

pozdějšímu stažení nebo smazání z kloudu

● Renamed: Při přejmenováni složky se program zachová jako by došlo ke smazání 

složky se starým jménem a vytvoření složky s  jménem novým.
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 8.2 Ukládání
Informace o tom, keré složky jsou kontrolovány jsou uloženy na cloud a při každé změně se  

aktualizují. Po spuštění programu dojde k jejich stažení a vytvoření watcheru podle nich. To zajišťuje,  

že toto nastavení bude stejné bez ohledu na to zjakého počítače se uživatel přihlásí. Ukládá se list cest 

k pozorovaným složkám pomocí serializace do binárního souboru.  Tento soubor je pak přesunut na 

cloud.

Ukázka kódu provadějícího ukládání:

 public void SaveWatchers()
        {

            if (File.Exists(watchersfile))
            {
                File.Delete(watchersfile);
            }

            Stream stream = null;
            IFormatter formatter = new BinaryFormatter();

            stream = new FileStream(watchersfile, FileMode.Create);
            formatter.Serialize(stream, watcherscesty);
            stream.Close();
            connect.Upload(watchersfile);

        }

 8.3 Kontola po startu
Po spuštění programu a stažení seznamů watcheru je potřeba porovnat soubory na cloudu se 

souborama v počítači. Třída com.mosso.cloudfiles neumožnňuje zjistit datum poslední změny souboru 

na cloudu, proto jsem se rozhodl nechat rozhodování, které soubory mají být staženy a které ne, na  

uživateli. Můžou nastat tři situace. 

● Soubor existuje na cloudu, ale ne v počítači. Takový soubor je pak přidán do seznamu ke 

stažení. 

● Soubor  existuje  v  počítači  ale  ne  na  cloudu.  Takový  soubor  je  přidán  do  seznamu k 

nahrání na cloud. Nahrání souboru na cloud se provádí automaticky. 

● Poslední možností je, že soubor existuje na cloud i v počítači. Pokud se uživatel rozhodne 

takový soubor stáhnout z cloud je soubor v počítači tímto souborem nahrazen. Pkoud se 

rozhodne ho z cloudu odstranit je z cloudu odstranen a přidán do seznamu k uploadu. 

Soubor na cloud je pak tedy nahrazen souborem v počítači.
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 9 Komunikace s cloudem

 9.1 Nahrání souboru na cloud
Nahrávání souborů na cloud je třeba provádět v novém vlákně jinak by program po dobu 

posílání souboru nemohl na nic reagovat. Není ale možno v jednom vlákně procházet list zatím co je v 

druhém vlákně  tenhle  list  měněn.  Prvni  mě  napadlo  do  vlákna  předávát  kopiji  listu,  ale  během 

nahrávání souboru na cloud by se tenhle list mohl stát zastaralý. To by mohlo mít za následek, že se  

program bude snažit  nahrát  na net  soubor co už neexistuje nebo že bude nějaký soubor zbytečně  

nahrán  víckrát.  Dalším  řešením,  co  mě  napadlo,  bylo  v  novém  vlákně  pouštět  akorát  samotné 

nahrávání souboru a procházet list v hlavním vlákně.To by ale ve výsledku bylo stejné jako by se  

nahrávání souboru provádělo v hlavním vlákně. Pak mi došlo, že nemusím procházet celý list. Stačí  

jen přečíst první cestu k souboru v listu a po skončení nahrávání ji z listu odstranit.  Tohle jsem se 

rozhodl  řešit  událostma.  Nahrávání  souboru  na  cloud  je  tedy  rozděleno  do  dvou  funkcí.  Jedna 

funkce(UploadFile)  provádí  samotné  nahrání  souboru  na  cloud  a  po  skončení  vyvolá 

událost(uploadedEv). Druhá funkce(Upload) reaguje na tuhle událost. Smaže z listu cestu k souboru, 

který byl nahrán na cloud a pokud není list pázdný zavolá znovu první funkci.

 Obrázek 9.1: Ukládání
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Ukázka kódu realizujícího nahrání soubru na net:

 public void Upload(string path){
            RemoveUploading(uploading[0]);
            if (uploadDownloadEnabled)
            {
                if (uploading.Count > 0)
                {                   
                    thread1 = new Thread(UploadFile);
                    thread1.Start();
                }
            }
        }
        public void UploadFile(){
            if (uploadDownloadEnabled)
            {
                if (uploading.Count > 0)
                {
                    if (File.Exists(uploading[0]))
                    {
                        connect.Upload(uploading[0]);
                    }
                    if (uploadedEv != null)
                    {
                        uploadedEv(uploading[0]);
                    }                                  
                }
            }
        }

Proměná uploading je list souborů, které jsou určeny k nahrání na cloud a  connect je instance 

třídy, která slouží ke komunikaci s cloudem a realizuje samotné nahrání souboru na cloud.

Dalším problémem bylo nějak na cloudu realizovat adresářovou strukturu počítače, aby bylo 

poznat  kde  byl  daný  soubor  umístěn  v  počítači.  Prvni  mě  napadlo  bylo  nahradit  každou  složku 

kontejnerem. Jméno kontejneru by pak bylo umístění a jmeno složky v počítači. To by ale mohlo mít 

za následek vytvoření  velkího množství  kontejnerů.  A To by mohlo být  pro uživatele nepříjemné,  

pokud využívá cloud file server i k něčemu jinému. Další možné řešní co me napadlo bylo umístit 

všechy soubory  do  jednoho  kontejneru  a  jako  jejich  jméno  použít  úplnou  cestu  k  originálům v 

počítači.  Měl jsem ale obavy,  že je omzena délka jména nebo,  že v jménu nemohou být  lomítka.  

Vyzkoušel jsem to a nakonec s tím byl jen jeden drobný problém. Dvě zpětná lomítka byla nahrazena  

jedním normálním. To jde ale vyřešit funkcí String.Replace, pomocí které se nahradí obyčjné lomítka 

dvěma zpětnýma. Jména složek a souborů v počítačínemohou obsahovat žádná lomítka, nemůže se 

tedy stát že by tahle záměna nějak ovlivnila výslednou cestu k soubru.
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 9.2 Stažení souboru z cloudu/Smazání souboru z cloudu
Stahování souborů z cloudu i mazání souboru z cloudu je provedeno obdobně jako nahrávání 

souboru na cloud.  Problém je,  že  složka do které  má být  soubor  umístěn nemusí  existovat.  Před 

každým stažením je tedy potřeba zjistit  zda daná složka existuje a když ne tak ji vytvořit.  Dalším 

problémem je, že stažení souboru do pozorované složky může vyvolat události Created a Changed což 

by mělo  za následek zbytečné nahrání souboru na cloud.

 9.2.1 Vytvoření složek

Tento problém jsem se rozhodl řešit  rekurzivní funkcí.  Při kontrole program první z cesty 

odstraní název souboru. Pak zkontroluje zda daná složka existuje pokud ano funkce zkončí pokud ne  

zkontroluje zda existuje složka o úroveň výš. Pokud ne zkontroluje se zda existuje složka o úroveň 

výš, pokud ano dojde k vytvoření složek.

Obrázek 9.2: Vytváření složek

21



Kód realizjící danou funkci:

 public void CreateDirectory(string path) {
            int end = path.LastIndexOf("\\");
            if (end>0)
            {
                path = path.Substring(0, end);           
                if (Directory.Exists(path))
                {
                    return;
                }
                else
                {
                    CreateDirectory(path);
                    Directory.CreateDirectory(path);
                }
            }
        }

Podobná funkce se volá i po startu programu při vytváření watcheru. Pokud neexistuje nějaká 

složka, která má byt pozorována tak ji ta funkce vytvoří. Tato fukce se liší akorat tím, že neobsahuje 

část odstraňující jméno souboru.

 9.2.2 Události vyvolané stažením souboru

Rozhodl jsem se tento problém řešit tím, že kontroluju zda je soubor, který událost vyvolal v 

listu souborů ke stažení. Pokud ne provedu normáně reakci na událost, pokud ano tak ho z toho listu 

odstraním a událost ukončím.  Problémem bylo, že soubor při stažení vyvolával víc jak jednu událost.  

Zjistil  jsem,  že  soubor  při  stahování  vyvolá  vždy  dvě  události.  Pokud  existuje  vyvolá  dvakrát 

Changed, pokud ne tak vyvolá jednou Created a jednou Changed.  Vytvořil jsem si proto proměnou 

typu int která slouží jako počitadlo těchto události a je zvyšována o jedna pokažde, když dojde k jedné 

z těchto událostí. Teprve až je tato proměná rovna dvěma, provede program odstranění souboru z listu  

souborů ke stažení.
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 10 Grafické uživatelské rozhraní

 10.1 Vzhled
Při vytváření vzhledu programu jsem se snažil hlavně o to, aby byl přehledný a dalo se s ním 

snadno pracovat. Rozhodl jsem se ho rozdělit do čtyř částí. 

● První částí  je pojmenována Uploudované soubory.  V této části  jsou zobrazeny cesty k 

souborům, které jsou a nebo budou nahrávány na cloud.

● Druhá  část  je  pojmenována  stahované  soubory.  V  této  části  jsou  zobrazeny  cesty  k 

souborům, které jsou a nebo budou stahovány z cloud.

● Třetí část je pojmenována Ke stažení. V této části jsou zobrazeny cesty k souborům, které 

jsou určeny k pozdějšímu stáhutí nebo smazání z cloudu. Uživatel si sám vybírá, které 

chce stáhnout a které smazat.

● Poslední část pojmenovaná Pozorované složky. Zobrazuje seznam pozorovaných složek 

umožňuje taky přidat novou, odstranit starou nebo otevřít pozorovanou složku.Testování

 Obrázek 10.1: Aplikace

Jednotlivé  okna  jsou  realizovány  pomocí  prvku  TabControl  a  jednotlivé  seznamy  jsou 

realizovány pomocí  ListView,   který  má  nastavenou  vlastnot  View na  hodnotu  Details.  Nabídky 

zobrazené po pravém kliknutí(na prvky ListView v záložkách Ke stažení a Pozorované Složky) jsou 

relizovány prkvem ContextMenuStrip.
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 10.2 Změna dat
We formu jsou reakce na události vyvolané třídou Watchers,  problém ale je, že není možno na 

základě těchto událostí upravovat data v jednotlivých prvcích formu. Tyto data mohou být upravovaná 

pouze na základě událostí vytvořených samotným formem(jako je například reakce na stisk tlačítka).

Tento problém jsem se rozhodl vyřešit pomocí Timeru.  To umožňuje  po uplynutí určitého 

časového intervalu provést obnovu dat v jednotlivých ListView.

Ukázka nastavení Timeru:

Timer myTimer;
myTimer = new Timer();
myTimer.Tick += new EventHandler(TimeUp);
myTimer.Interval = 1000;
myTimer.Start();

Takto nastavený Timer pak každých 1000 ms(každou vteřinu) vyvolá událost Tick. Reakcí na 

tuto  událost  je  funkce  TimeUp.  Tato  funkce  pak  zavolá  funkci(refresh) provádějící  změnu  dat  v 

jedntolivých ListView. Funkce refresh pak kontroluje, které Listy byly upraveny a podle toho upravuje 

ListView.
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 11 Testování

Aplikaci  jsem  testoval  na  stolním  počítači  s  operačním  systém  Windows  XP sp.3  a  na  

notebooku s operačním systémem Windows 7.  K testování jsem použil soubory různých velikostí a  

formátů(textové dokumenty, fotky, videa).

Spuštění aplikace a spojení s cloud servrem se provedlo bez problému stejně tak i stažení 

configuračního souboru a následné stažení souborů z cloudu. S posláním souborů nově přidaných do 

také nebyl žádný problém.

Dále jsem zda aplikace správně zálohuje soubory, u kterých došlo ke změnám. Prvni jsem test  

provedl  s  obyčejným  textovým  souborem(soubor  s  příponou  txt).  Soubor  jsem  měl  otevřený  v 

poznámkovém bloku, prováděl jsem vněm změny a ukládal ho. Aplikace fungovala bez problému. 

Když jsem ale zkusil podobny test se souborem aplikace OpenOffice nastala chyba. Chybová hláška 

byla „Proces nemůže přistupovat k souboru ***** protože soubor je využíván jiným procesem.“.  Tuto 

chybu jsem opravil  tím, že před posíláním souboru na cloud ho zkopíruju do jiného adresáře.  Po 

opravě test proběhl bezproblému.

Dále jsem testoval zda aplikace správně reaguje na přerušení spojení s cloudem. Tento test 

jsem provedl odpojením počítače od internetu. Test proběhl bezchybně.
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 12 Závěr

Cíl práce, vytvořit funkční program sloužící k synchronizaci složek pomocí služby Rackspace 

Cloud  Files,  byl  splněn.  Tento  program je  určeny  pro  jednoho  uživatele  připojeného  z  jednoho 

počítače.  Do  budoucna  by  bylo  možné  vytvořit  podobnou  aplikaci  sloužící  pro  více  uživatelů 

najednou, tak aby jeden uživatel měl okamžitě k dispozici soubory upravené jiným uživatelem.  Nebo 

využít cloud pouze pro ukládání konfiguračního souboru pro nějakou aplikaci. Nastavení aplikace by 

pak bylo stejné bez ohledu na to z jakého počítače se uživatel připojil.
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http://www.rackspace.com/knowledge_center/article/sample-csharp-application-for-cloud-files
http://www.hongkiat.com/blog/online-backup-sync-tools/
http://www.hongkiat.com/blog/author/kay/
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