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Úvod
Za posledních pár desetiletí se velmi rozšířily informační technologie. Počítače
jsou mnohem rychlejší, než ve 20. století. Jak rychlost počítačů rostla, lidstvo
mohlo řešit více problémů mnohem větších rozměrů, než kdy dříve.
Podobně roste množství úložného prostoru pro data, se kterými počítače pracují.
Ať to jsou programy, dokumenty, či databáze, jejich objem roste. S rostoucím
množstvím dat rovněž přibyla potřeba zajistit jejich konzistenci. Citlivá data se
zálohují, aby je v případě jejich poškození bylo možno obnovit.
Konzistence dat mezi dvěma instancemi dat lze ověřit tak, že se tato data porovnají. Není však mnohdy třeba porovnávat celé obsahy. Stačí, aby se tato data
reprezentovala určitým hešem a pak porovnat tyto heše.
Situací, kdy bychom takto chtěli ověřit konzistenci, je mnoho. Například můžeme
mít dvě zálohy a chceme mít jistotu, že se neliší. Nebo jsme právě přidali nový disk
do pole, ve kterém máme citlivá data. Jiný případ zase může být, že se zotavujeme
po útoku na náš server a chceme vědět, které soubory byly poškozeny.

Cíle práce
Naším cílem bude vytvořit popis adresářové struktury – její strukturu a informace
o datech a metadatech souborů. Obsah každého souboru poté bude v tomto popisu
reprezentován hešem.
Dále napíšeme program, jenž bude umět vytvořit a porovnat tyto popisy mezi
sebou, a tím zjistit změny mezi adresáři. Takto se lze dotázat na konzistenci
například mezi původními daty a zálohou, či dvěma zálohami.
Množství dat může být velmi vysoké. Aby i výsledný popis nebyl příliš velký,
žádáme, aby tento popis zabíral co nejméně paměti. Rovněž čas je velmi drahý
zdroj.
Dalším cílem proto bude optimalizovat na co nejmenší čas strávený prací s popisy,
ať se jedná o jejich sestavení, nebo porovnávání. Pro zrychlení sestavování využijeme různé techniky na zrychlení výpočtu hešů souborů. To celé navíc provedeme
tak, aby program respektoval vlastnosti úložišť, ze kterých adresářové stromy čte.
Program budeme směřovat na POSIXové systémy, z nich hlavně na operační
systém Linux. Podpora pro ostatní operační systémy není v této práci hlavním
cílem.

Existující programy
K sestavení popisu adresářových stromů s heši obsahů či porovnávání dvou adresářových stromů již existují programy, které se k tomuto staví různými způsoby:
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• Git [https://git-scm.com/] je verzovací systém, který kompaktně ukládá
změny mezi verzemi adresářového stromu. Poté dokáže postupně aplikovat
tyto změny a tím se pohybovat v historii. Jeho hlavní účel je však udržování
verzí zdrojového kódu, ukládá tedy všechna data. Na čisté porovnání dvou
adresářových stromů se nehodí.
• QuickHash GUI [https://quickhash-gui.org/] je grafický program, jenž
umožňuje počítání hešů dat – od textu, přes soubory až k adresářům. Kromě
toho kopírovat soubory z jednoho adresáře do druhého, přičemž provede jejich hešování na obou stranách pro porovnání konzistence. Jeho nevýhodou
však je, že heše souborů v adresáři ukládá v paměti, která pak na hodně
rozsáhlých adresářích může rychle dojít.
• md5deep a hashdeep [http://md5deep.sourceforge.net/] jsou skupinou
nástrojů, které umí projít rekurzivně adresář a na výstupu vrátit heše všech
jeho souborů. Kromě toho lze poskytnout seznam známých hešů, ten porovnat s heši souborů a vypsat shody.
Jednoduchý program s jednoduchým textovým popisem lze každopádně stvořit
slepením příkazu find -type f a příkazu, který pro soubor spočítá jeho heš,
například md5sum. Toto řešení je ale pomalé a výsledný popis rozhodně není
kompaktní.

Struktura práce
V první kapitole analyzujeme problém do hloubky a naznačíme směr, ke kterému
se bude upínat konkrétní řešení. To je popsané v následujících dvou kapitolách
– druhá kapitola popisuje konkrétní formát kompaktního popisu a třetí kapitola
předvádí algoritmy, které s ním pracují.
Třetí kapitola rovněž funguje jako programátorská příručka k programu. Ve čtvrté
kapitole se nachází uživatelská příručka, která popisuje užití tohoto programu.
Nakonec tento program bude otestován na reálných datech a v páté kapitole
ukážeme výsledky těchto testů.
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1. Analýza problému
Nyní se zaměříme na problémy spjaté s prácí s adresářovými strukturami a okolnosti, kterými se řídit při přípravě formátu kompaktního popisu a algoritmů s ním
spjatými.

1.1

Model souborového systému

Abychom se mohli v datech vyznat, členíme je na soubory – sady dat s vlastním
jménem a dodatečnými atributy. S postupem času i souborů přibývalo a přišla
potřeba rozčlenit i tyto soubory. A tak jsme zavedli adresáře – speciální soubory,
jež jako data obsahují seznam jiných souborů.
Tím vznikly hiearchické adresářové struktury s jedním nebo více kořenovými
adresáři. Na soubory se poté v této struktuře odkazuje pomocí cesty – posloupnosti názvů adresářů zakončenou názvem souboru od kořenového adresáře, kde
postupně každý adresář obsahuje ten následující.
Protože je často potřeba vytvořit „zástupce“ za soubory, vznikly symbolické odkazy. Jedná se o speciální soubory, které odkazují na libovolnou cestu. Pro aplikace se poté chovají jako cokoliv, na co odkazují. Stále to jsou však samostatné
soubory, nezávislé na svém cíli.
Kromě obyčejných souborů, adresářů a symbolických odkazů mohou existovat
ještě exotické uzly, které reprezentují něco jiného, než data na disku. Příkladem
jsou roury, sokety či bloková zařízení.
V této práci se zaměříme primárně na POSIXový svět. Zde je typicky každý
soubor určený svým uzlem (inode), který obsahuje data souboru a všechny jeho
atributy, avšak bez názvu. Adresáře potom soubory reprezentují „pevným odkazem“ – dvojicí (název, uzel). Kořenový adresář je jen jeden, který ani nemá název
– jeho cesta je /.
Typicky může existovat více pevných odkazů na stejný uzel. Z toho vyplývá, že
jeden soubor může mít více názvů, a to i pod různými adresáři. Adresáře jsou
však výjimkou. Kromě speciálních . (sebereference) a .. (nadřazený adresář, pro
/ sebereference) může na adresáře existovat právě jeden pevný odkaz, a to ve
svém nadřazeném adresáři. Pokud by mohl existovat libovolný počet pevných
odkazů na adresáře, celá struktura by se stala obecným grafem.

1.1.1

Adresářové struktury jako stromy

Od této chvíle zapomeneme na pevné odkazy. Místo toho každý z nich, až na
speciální . a .., budeme brát jako samostatný soubor, který má kromě svých dat
i jednoznačně určený název a svůj nadřazený adresář.
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Uvažujme nyní o tomto systému jako o orientovaném grafu. Vrcholy jsou všechny
uzly. Hrana mezi dvěma vrcholy u a v vede právě tehdy, když u je adresář obsahující v jako svou položku.
Pozorování 1.1. Libovolný graf souborového systému splňující vlastnosti výše je
strom, orientovaný směrem od kořene /.
Každý adresářový strom je poté podstromem tohoto stromu. Nyní ještě využijeme
teorii grafů k tomu, abychom mohli popisovat strukturu adresářového stromu a
využijeme rovněž nová značení:
Definice 1.1. Nechť v je vrchol adresářového stromu. Potom:
• T (v) je podstrom zakořeněný ve v a T ′ (v) = T (v) \ {v}.
• S(v) je množina bezprostředních synů (položek) v.
• p(v) je otec (nadřazený adresář) v.

1.2

Požadavky na formát reprezentace

Při sestavování formátu popisu, ve kterém se reprezentuje adresářový strom, klademe tyto požadavky:
• Pro každý vrchol chceme do popisu uložit jeho atributy, tedy jeho data či
metadata. Každý vrchol může mít různé atributy, a to mezi vrcholy, nebo
i mezi různými popisy.
• Chceme, aby výsledný popis byl co nejkompaktnější, a tedy jeho formát měl
co nejmenší velikost. Dále požadujeme, aby množství informací o struktuře
stromu bylo co nejmenší, ale aby zároveň stále jednoznačně strukturu popisovalo.
• Tento popis by měl jít přečíst v co nejmenším čase, nejlépe jedním sekvenčním průchodem.
• Protože se popis může vyvíjet, chceme zachovat kompatibilitu jeho formátu
mezi všemi verzemi. Rovněž vyžadujeme možnost vypořádat se s neznámými informacemi o vrcholech, vzhledem k budoucím verzím programu.
Z takových požadavků vyplývá, že za účelem šetření prostoru budeme preferovat binární formát oproti formátu textovému. Binární formát má rovněž oproti
textovému formátu výhodu, že pro počítač je mnohem jednodušší jej zpracovat.
Nevýhodou však je, že jej pak nelze číst libovolným jiným programem, který
s tímto formátem nepočítá (hlavně textovým editorem).
Nyní se zaměříme na jednotlivé požadavky spolu s jejich náhledem na řešení.

1.2.1

Výběr atributů vrcholu

Přemýšlejme o tom, které atributy uvažovat v našem popisu. Některé z nich
budou vrcholy vždy potřebovat pro to, abychom mohli udržet strukturu stromu.
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Pak další atributy použijeme k uložení informací o samotných vrcholech.
Protože název je klíčem vrcholu, ten bude použitý vždy. Dále budeme potřebovat
atributy, které popisují strukturu stromu. Existuje více způsobů, jak postupovat:
1. U každého vrcholu udržovat odkaz na jeho nadřazený adresář,
2. U každého vrcholu zaznamenat velikost jeho podstromu a počet synů.
V prvním případě neznáme předem, jak velký podstrom je pro daný vrchol, a pak
jej nemůžeme jednoduše přeskočit, když jej nepotřebujeme porovnávat. Druhá
možnost zase potřebuje, aby byly vrcholy podstromu v popisu u sebe. Jak ale
uvidíme v sekci 1.2.3, toto nebude problém. Tudíž využijeme druhou možnost.
Navíc, v tomto případě stačí znát pouze velikost podstromu. Počet synů není
většinou potřeba přímo a dá se případně dopočítat:
Pozorování 1.2. Pro každý vrchol v platí: |S(v)| = |T ′ (v)| −

∑

u∈S(v)

|T ′ (u)|.

Dále budeme v některých případech chtít znát správné pořadí vrcholů v popisu,
který není aktuálně setříděný. To zařídíme pomocí očíslování vrcholů. K tomu
použijeme dvojici atributů – číslo vrcholu a číslo jeho nadřazeného adresáře. Tyto
atributy se hlavně využijí v době sestavování popisu, jak ukážeme v sekci 3.3.
Další atribut, nutný pro korektní sestavení popisu, je druh vrcholu – obyčejný
soubor, adresář, odkaz či jiný exotický typ.
Mezi ostatní atributy patří vlastnosti vrcholu, které uživatel může chtít zaznamenat. Příkladem takových atributů mohou být velikost dat, datum poslední změny,
uživatelská práva a další podobná metadata.
Na tyto atributy se v algoritmech budeme odkazovat pomocí v[. . . ]. Každému
atributu, který v této práci použijeme, přiřadíme anglický název. Ten lze vidět
v tabulce 1.1.
Typ atributu v
Název souboru
Data souboru
Typ vrcholu
Velikost podstromu T ′ (v)
Pořadové číslo
Pořadové číslo předka

Značení
name
data
type
tree
order
parentorder

Tabulka 1.1: Značení používaných atributů

1.2.2

Popis seznamu atributů každého vrcholu

Mějme množinu C všech možných atributů patřících k vrcholu, se kterými chceme
umět pracovat. Protože nás mnohdy nebudou zajímat všechny tyto atributy, ale
jen jejich určitá podmnožina, chceme umět popsat, které atributy budeme skutečně používat.
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Atributy, které využijeme, rozdělíme na dvě skupiny – povinné, které musí mít
každý vrchol v popisu, a nepovinné, které se můžou vyskytovat jen u některých
vrcholů.
Definice 1.2. Nechť C je množina všech možných atributů. Potom C značí
všechny atributy použité v popisu, přičemž CM je podmnožina povinných atributů a CO je množina nepovinných atributů.
Může se stát, že máme dva různé programy či různé verze téhož programu, jejichž C se liší. Nejčastější příklad je nová verze programu, která umí pracovat
s novým atributem oproti verzi předchozí. Tudíž potřebujeme i mechanismus, jak
se vypořádat s neznámými atributy.
Jelikož chceme pracovat s binárním formátem, musíme určit způsob, jak rozpoznat délku neznámého atributu. Obecně, pokud se na ně díváme pouze jako na
binární řetězce, máme dvě rodiny atributů:
1. atributy, které ve všech vrcholech mají stejnou délku,
2. atributy, jejichž délka se může pro každý vrchol lišit.
U první rodiny si stačí poznamenat délku na jednom místě, protože je neměnná.
U té druhé si však musíme poznamenat délku u každého vrcholu.
Rovněž stojí v úvahu použít speciální formátování pro číselné atributy, jejichž
rozsah je předem neznámý. Ta potom mohou nabývat různých délek, ale ta se dá
zakódovat přímo do čísla.
Atributy c ∈ C si očíslujeme a tato čísla potom použijeme k jejich identifikaci.
Tato čísla se nesmí mezi kompatibilními verzemi měnit, jinak by program nesprávně identifikoval atribut z popisu vytvořeným jiným programem.
Abychom na začátku sdělili, jaká množina atributů C byla v popisu použita,
stačí k tomu použít dvě informace – správné číslo atributu a, pro možnost zpracování neznámých atributů, rodinu atributu. Pro atributy pevné délky navíc ještě
zapíšeme jejich délku.

1.2.3

Zaznamenaní stromové struktury

Protože každá adresářová struktura odpovídá stromu, můžeme k jeho popisu
využít metody kódování stromů do seznamu s konstantním množstvím informace
o struktuře stromu v každém vrcholu.
Aby bylo toto stromové uspořádání jednoznačné, potřebujeme pro každý adresář
a určit lineární uspořádání množiny T (a). Pro účely čtení nejlépe funguje preorder uspořádání, kde v každém podstromu T (a) je na prvním místě a a pak
následují synové S(a) uspořádaní lexikograficky podle názvů souborů. Pro podstromy synů postoupíme rekurzivně. Pro výpočet tohoto uspořádání budou vždy
nutné atributy zaznamenávající název souboru a |T (a)|.
Rekonstrukce cesty k danému uzlu je potom v tomto uspořádání při lineárním
průchodu velmi jednoduchá. Při průchodu pro každý podstrom narazíme na jeho
kořen jako první. Z něj poté získáme velikost jeho podstromu. Tudíž lze udržovat
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bez větších problémů aktuální větev celého stromu, pokud jej procházíme od
začátku.
Toto uspořádání nám rovněž poskytuje velmi jednoduchý způsob, jak přeskakovat
celý podstrom, který nás zrovna nezajímá. Protože známe počet vrcholů v podstromu, stačí je všechny ignorovat. Další možnost je si u jeho kořene zapamatovat
adresu konce podstromu nebo jeho celkovou velikost v bajtech. Tyto volby nám
již stačí k tomu, aby celý popis byl čitelný na jeden lineární průchod.

1.3

Hešování dat

Atributy z C, odpovídající informacem o daném vrcholu, nám přirozeně poslouží
k tomu, abychom dva vrcholy porovnali. V případě, že se liší jejich názvy, považujeme tyto vrcholy za úplně nezávislé. Jinak se jedná o stejné soubory, jejichž
ostatní atributy se ale mouhou lišit.
Kromě metadat vrcholu chceme porovnávat i jejich data M :
• pro obyčejné soubory jejich obsah,
• pro symbolické odkazy jejich cíl,
• pro adresáře uvedeme později,
• u exotických typů nedefinováno.
Pokud se nám stane, že nebudeme schopni obsah souboru nebo cíl odkazu přečíst,
M pro něj prohlásíme za nedefinované.
Protože obsah souboru může být velmi velký (v dnešní době terabajty), budeme
místo něj uvažovat jeho heš. K tomu potřebujeme hešovací funkci f : U → N ⊆ U,
kde U jsou všechny řetězce a N jsou všechny řetězce zvolené pevné délky.

1.3.1

Výběr hešovací funkce

Libovolná hešovací funkce f nebude prostá – U je mnohem větší než N . Jistě
existují M1 ̸= M2 , takové, že f (M1 ) = f (M2 ), tedy nastane kolize. Tato vlastnost
je nežádoucí, protože v takovém případě bychom od sebe nerozpoznali dva různé
obsahy vrcholu. Pro f , aby byla použitelná, proto zavedeme následující pravidla:
1. pravděpodnost toho, že nastane kolize, je pro dostatečně dlouhé heše extrémně malá,
2. útočník nesmí v realistickém čase sestrojit dva kolizní obsahy.
První pravidlo splní libovolná statisticky rovnoměrná funkce. Druhé pravidlo je
ale těžší, proto zamiřme ke kryptografii. Lidstvo přišlo na kryptorgrafické hešovací
funkce, u kterých se věří, že splňují obě pravidla. Podívejme se na některé z nich:
• MD5 byla populární funkce vyvinuta v roce 1992 jako nástupce MD4 na
počítání signatury obsahu. Avšak již dávno se ukázalo, že ji lze velmi snadno
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rozbít – v rozumně malém čase lze sestrojit dva soubory s různým obsahem,
ale se stejným hešem. (Wang a Yu, 2005)
• SHA-1 je rovněž velmi rozšířená funkce, kterou například používá verzovací
systém Git. Bohužel i na tuto funkci se nedávno podařilo úspěšně zaútočit.
Časová náročnost útoku je mnohem vyšší, než u MD5, ale s dostatečně vysokým množstvím počítačů proveditelné, jak ukázali Stevens a kol. (2017).
• SHA-2 je novější množina hešovacích funkcí, která vychází z SHA-1. Standard popisuje varianty produkující 224, 256, 384 či 512 bitové heše. (Dang,
2015)
• SHA-3 je nejmladší z rodiny hešovacích funkcí SHA, jenž, na rozdíl od
svých předků, používá novou permutaci Keccak. Její výpočet je na software
mnohem náročnější, avšak na hardware ji lze velmi zrychlit. (Dworkin, 2015)
• BLAKE je jedna z hešovacích funkcí, které kandidovaly na post SHA-3 a
dostaly se do finálního výběru. Svou konstrukcí se více podobá předchozím
generacím SHA-2 a SHA-1. Podobně jako SHA-2 se dělí na varianty podle
počtu bitů výstupu. (Aumasson a kol., 2008)
• BLAKE2 je funkce odvozená z BLAKE, která směřuje hlavně na rychlost
výpočtu. Liší se od původní funkce BLAKE změnou a přidáním nových
parametrů. Nyní si lze nastavit počet bitů výstupu či přidat klíč. Rovněž lze
parametry popisovat stromové heše (vysvětleno v sekci 1.3.2). (Aumasson
a kol., 2013)
Funkce MD5 a SHA-1, jelikož byly prolomeny, nejsou nejvhodnějšími kandidáty
pro naše účely. Útoky na tyto funkce spočívají v konstrukci dvojice M1 ̸= M2 ,
které dostanou stejný heš f (M1 ) = f (M2 ). K danému M nalézt M ′ různé, ale se
stejným hešem, se stále neumí v dostatečně krátkém čase.
Typický příklad, jak by chtěl útočník dostat falešnou shodu v našem případě,
spočívá ve výměně M za M ′ se stejným hešem. Toto se však nepodaří prakticky
útočníkovi provést, leda že by útočník měl možnost ovlivnit také M . V takovém
případě ale již nelze věřit celému adresářovému stromu, což je mnohem větší
problém.
Celkově každá hešovací funkce má své výhody a nevýhody, neexistuje jednoznačně
dobrý výběr f . Proto je nejlepším řešením dát uživateli možnost si při svém užití
f vybrat, kterou poté bude program hešovat obsahy vrcholů. Avšak i toto řešení
má své nevýhody – všechny reprezentace, které by chtěl uživatel porovnat, musí
použít stejnou f .

1.3.2

Stromové heše

Většina hešovacích funkcí má jednu společnou vlastnost – vstup dostávají jako
sekvenční proud. Tyto funkce neumí počítat části vstupu paralelně.
Toto se dá řešit pomocí sestavení hešovací funkce do stromové struktury, čímž
získáme novou funkci F . Princip této konstrukce spočívá v tom, že si pořídíme
strom. Zprávu M rozdělíme na části a přiřadíme je listům tohoto stromu. Každý
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vnitřní vrchol dostane určitý vstup ze svého synů, který zpracuje vnitřní funkcí
f ′ a výsledek pošle svému otci. Nakonec výstup kořenu je výsledek celé funkce F .
Aby však bylo možno stromové heše rozumně parametrizovat a ujistit se, že fungují správně, Bertoni a kol. (2014) přišli s obecným kódováním stromových hešů
zvaným Sakura. V kontextu stromových hešů si proto vypůjčime terminologii
ze stejného článku.
Stromové heše mají výhodu v tom, že lze velký obsah M rozdělit na části, následně
je nezávisle na sobě zahešovat a nakonec tyto heše spojit dohromady podle definice
stromu. To umožňuje jednak paralelizovat počítání heše či přepočítávat pouze
malou část celého heše v případě, že se pouze malá část souboru změnila.
Pro naše účely využijeme hešovací mód, jenž byl popsán ve stejném článku, speciálně v sekci 5.3. Zvolíme pevně velikost bloku B. Budeme mít strom s hloubkou
právě 1 a n = ⌈|M |/B⌉ listy. M rozdělíme na M1 , . . . ,Mn tak, že M1 , . . . ,Mn−1
mají velikost právě B a |Mn | ≤ B tak, aby součet velikostí všech částí byl právě
|M |. Kořen celého stromu poté zahešuje spojený výstup f (M1 )f (M2 ) . . . f (Mn ).
V tomto stromovém heši můžeme zpracovávat až n částí najednou. Nevýhodou je,
že musíme navíc zpracovat O(n) hešů. Z praktického hlediska je však zpomalení
nepozorovatelné, pokud je B dostatečně vysoké.
Zde si musíme dát pozor na volbu B. Dva heše s různým nastavením B jsou
neporovnatelné.

1.3.3

Hešování adresářů

Rádi bychom pro adresář a rozpoznali, že se T ′ (a) změnil. To provedeme tak,
že T ′ (a) použijeme pro M . Nejjednodušší volba je přidat do M spojení atributů
každého vrcholu v ∈ T ′ (a) jako binární řetězce. Pokud se poté změní atribut
jakéhokoliv v, tato změna se jistě projeví v M .
To ale znamená, že obsah a přímo závisí na obsahu každého v, který musíme
zahešovat dříve. Navíc budeme muset započítat obsahy podstromů vícekrát pro
každý nadřazený vrchol. V nejhorším případě se takto dostaneme na kvadratickou
složitost výpočtu obsahů všech adresářů.
Nabízí se alternativa místo T ′ (a) uvažovat pouze vrcholy z S(a). V takovém
případě bude stále obsah a záviset na celém jeho podstromu. Změna libovolného
vrcholu v v T (a) rozpoznájí postupně všechny vrcholy na cestě od a po v, kde
každý vrchol pozná změnu díky změně jednoho jejich syna.
Nyní sice stále k tomu, abychom mohli spočítat obsah a, musíme spočítat obsahy
všech jeho synů S(a), avšak tentokrát je stačí spočítat jednou rekurzivně.
Dále je ještě otázka, které atributy chceme započítávat do obsahu a. Kdyby se
heše obsahů v různých reprezentacích rovnaly, mohli bychom přeskočit celý strom.
Pokud ale zvolíme pro dvě různé reprezentace jinou množinu atributů, dostaneme
neporovnatelné obsahy.
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Prakticky se ukázalo, že přeskakování podstromů není o mnoho rychlejší, proto
vystačí být v tomto případě minimalističtí a pouze použít název a heš obsahu v.
Poznámka: Podobný systém rekurzivních hešů pro adresáře používá například
verzovací systém Git.

1.4

Čtení z externí paměti

Adresářové struktury se nacházejí v externí paměti. Tedy nelze soubory číst
přímo, jejich obsah se musí zkopírovat do hlavní paměti. Dokud se obsah nezkopíruje, nelze s ním pracovat. Protože externí paměť bývá mnohem větší oproti
hlavní paměti, data se často kopírují postupně po blocích pevně zvolené velikosti
do dočasného bufferu. S ním se následně pracuje.
Nejprve předpokládejme, že hešujeme obsah jednoho souboru a rychlost hešování
je stejná jako rychlost kopírování dat do paměti. Hešování obsahu je dále implementováno tak, že nejprve přečteme blok. Počkáme, než se relevantní blok dočte
a hned jej pošleme hešovací funkci.
Tento přístup znamená, že nevyužijeme naplno ani procesor, ani sběrnici externí
paměti. Pokud ale budeme hešovat více obsahů paralelně, mohou se tyto operace
proložit a tím využít všechny prostředky naplno. Pokud je jedna z dvou operací
rychlejší, podaří se bohužel nám naplno využít jen ten pomalejší prvek.
Dnešní operační systémy umí plánovat spouštění procesů tak, aby se všechna
čtení či zápisy na externí paměti prokládala a v době kopírování dat mohl počítat
jiný proces. Taktéž umí operační systémy nakopírovat data do operační paměti
předem, čímž použijí paměť jako keš.
Již jsme si rozmysleli, že využitím stromových hešů můžeme počítat heš jednoho
souboru paralelně po částech. Další pozorování je, že heše souborů (avšak ne adresářů) jsou na sobě navzájem nezávislé. Tudíž se na první pohled nabízí paralelně
počítat heše více souborů najednou.

1.4.1

Pevný disk a náhodný přístup

Bohužel takto můžeme postupovat pouze s pamětí, jenž má dokonale rychlý náhodný přístup. To pro pevné disky neplatí. Typický pevný disk umí rychle číst
souvislé bloky dat, ale přesun na vzdálená data je mnohem pomalejší – fyzická
čtecí hlava se musí pohnout a případně čekat na správné natočení disku.
Čtení více souborů paralelně by v tomto případě mělo dva výsledky:
1. Čtecí dotazy by se náhodně proložily a při přepnutí na jinou část by se
musel disk přesunout na správnou pozici, což je pomalé.
2. Nejprve by se provedlo čtení prvního souboru a následně toho druhého.
Potom ale ztratíme výhody paralelismu.
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Naopak při rozdělení jednoho souboru na části, které se navzájem počítají paralelně, ale vždy se vybere nejbližší zatím nezapočtená část, může stále disk číst
data sekvenčně. Při této příležitosti se vyplatí i operačnímu systému říct, ať nakešuje co nejvíce obsahu souboru.
V souborových systémech je určité pořadí, ve kterém jsou na disku data jednotlivých souborů. Pro unixové souborové systémy může toto pořadí souviset s číslem
inode – datové bloky se přednostně alokují ve stejné skupině bloků, v níž se inode
nachází. Abychom snížili počet přesunů, lze použít heurestiku uspořádat položky
adresáře podle tohoto pořadí.
Operační systémy jsou dnes velmi schopné a dokážou paralelní dotazy na disk
uspořádat podle jejich polohy na disku. Podobně, dnešním diskům lze zadat více
příkazů paralelně (například pomocí NCQ na SATA (Huffman a Clark, 2003)).
Potom disk tyto příkazy vyhodnotí v nejvýhodnějším pořadí. Tudíž paralelizace
menších příkazů může způsobit, že budou vyřízeny efektivněji.
Naopak, pokud narazíme na velký soubor, paralelní dotazy na disk nás budou
spíše zpomalovat, jelikož bude disk muset skákat mezi čtením tohoto souboru a
jinými dotazy. V takovém případě se tedy může hodit pozastavit ostatní dotazy
na čtení, než se dokončí čtení tohoto souboru.
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2. Popis formátu
Nyní, když jsme si prošli problém a jeho řešení, aplikujme je. Specifikujeme formát, ve kterým budeme kompaktní popis ukládat.
Jak jsme se rozhodli, celý formát bude binární. Bude se skládat z těchto částí:
1. Hlavička popisu, obsahující:
• identifikátor formátu souboru,
• metadata celého popisu,
• definice použitých atributů – CM , CO a
2. samotné záznamy vrcholů.
Příklad metadat celého popisu je použitá hešovací funkce.
Pro zjednodušení zápisu proměnných nadefinujeme speciální notaci.
Definice 2.1. k:n značí binární řetězec k délky n. Pokud je navíc k složený
z podřetězců k1 , . . . ,km , potom k lze rovněž zapsat jako k⟨k1 , . . . ,km ⟩:n. Podřetězce k1 , . . . ,kn mohou být uvnitř zapsány stejným způsobem.
Dále, k[a,b] značí souvislý podřetězec k začínající na bitu a a končící na bitu b.
Nultý bit odpovídá tomu nejlevějšímu.
Tuto notaci využijeme a rozšíříme za účelem zapsání čísla v binárním zápisu.
Definice 2.2. Nechť n je nezáporné celé číslo, kde n ≤ 2k − 1. Potom n:k odpovídá binárnímu zápisu čísla n v k-bitovém slově, jehož poslední bit je nejméně
významný.
Pokud bychom chtěli zapsat k-bitový řetězec složený ze samých 0, můžeme použít
0k . Pro 1 analogicky.
Příklad. Ukažme si nyní značení na několika jednoduchých příkladech:
• Binární zápis čísla i do 32 bitů lze značit i:32.
• 10-bitový řetězec r rozdělený na dva 5-bitové podřetězce r1 a r2 má značení
r⟨r1 :5, r2 :5⟩:10.
• Řetězec r o délce n bajtů lze zapsat jako r:8n.

2.1

Formát nezáporných čísel

V tomto formátu souboru budeme pro nezáporné číslo x často používat speciální reprezentaci, která používá variabilní počet bajtů závisející na jeho velikosti,
nejvýše však 64 bitů. Tomuto zápisu budeme říkat VarInt. Ekvivalentní formátování čísla se stejným názvem je implementováno v knihovně LibUCW (Mareš
a kol.).
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Pokud se binární zápis x vejde do 7n bitů, ale už ne do 7(n−1) bitů, na jeho zápis
použijeme binární řetězec ⟨1n−1 0, x:7n⟩:8n. Výjimkou je případ, kdy binární zápis
x má právě 64 bitů. Pak tento zápis odpovídá binárnímu řetězci ⟨18 , x:64⟩:72.
Definice 2.3. Počet bajtů, které zabere VarInt zápis čísla x, budeme značit
∥x∥.
Jak vypadají všechny možné zápisy, lze vidět v tabulce 2.1.
Rozsah x Bitů nejvýše
0 . . . 27 − 1
7
7
14
2 ...2 − 1
14
14
21
2 ...2 − 1
21
221 . . . 228 − 1
28
28
35
2 ...2 − 1
35
35
42
2 ...2 − 1
42
242 . . . 249 − 1
49
49
56
2 ...2 − 1
56
256 . . . 264 − 1
64

∥x∥
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Výsledný VarInt
0xxxxxxx
10xxxxxx + 1 bajt
110xxxxx + 2 bajty
1110xxxx + 3 bajty
11110xxx + 4 bajty
111110xx + 5 bajtů
1111110x + 6 bajtů
11111110 + 7 bajtů
11111111 + 8 bajtů

Tabulka 2.1: Všechny možné rozsahy VarIntu

2.2

Hlavička popisu

Celý soubor obsahuje na svém začátku svůj identifikátor, to jest krátký řetězec
DIRSKETCH zakončený nulovým bajtem. Ten tedy zabírá 10 bajtů.
Po tomto identifikátoru následuje seznam metadat celého popisu. Každá položka
metadat začíná svým sémantickým identifikátorem h = id:32. Konec seznamu
metadat nastává, když h = 032 . V opačném případě následuje délka položky
metadat k uložena ve VarIntu. Nakonec následuje k bajtů obsahujících obsah
dané položky.
Interpretace metadat závisí pouze na sémantické hodnotě id. Pokud je pro aktuální verzi programu hodnota id neznámá, smí program tuto položku ignorovat. Je
doporučeno v takovém případě vypsat varovnou hlášku včetně obsahu metadat.
V popisu se nesmí vyskytnout více instancí metadat stejného id.
Nyní následují definice povinných a nepovinných atributů CM , CO . Obě množiny
jsou uspořádány a specifikovány stejným způsobem:
Každá položka v seznamu definic začíná identifikátorem h = ⟨type:2, id⟩:32.
Stejně, jako u specifikace metadat, h = 032 značí konec seznamu. Část type značí,
o jaký typ atributu se jedná:
• 00 – data fixní šířky. V takovém případě následuje ještě VarInt k značící
délku dat,
• 01 – číslo ve VarIntu,
• 10 – data variabilní délky,
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• 11 – v současné verzi formátu nevuyžito.
Ke každému id je pevně vázaný type. Podobně, jako u metadat, více definic se stejným id nesmí nastat. V případě neznámého id nebo nesprávné dvojice (id, type)
musí program stále přečíst tyto atributy (jelikož se stále ve vrcholech vyskytují),
ale jejich obsah smí zahodit. Pokud ale byl použit type = 11, v aktuální verzi
formátu jde o chybu.
Prefix 0x značí binární řetězec v hexadecimálním formátu.
Příklad. Nyní se podívejme na ukázkovou hlavičku. Na začátku se nachází identifikátor formátu:
DIRSKETCH (9 B)

0x00

Dále mějme dvě položky metadat celého popisu. První z nich je řetězec Hello
World, zakončený null bajtem a identifikovaný číslem 42. Druhá položka je 64bitové číslo 0xdeadbeef0badf00d identifikované číslem 2018. Potom seznam metadat je uložen takto:
0x00000042
0x000007ea
0x00000000

0x12
0x08

Hello World (12 B)
0xdeadbeef0badf00d

Předpokládejme dále, že máme čtyři povinné atributy identifikované čísly 1, 2, 3
a 5. První atribut je variabilní délky, druhý atribut je VarInt, třetí atribut má
fixní délku 10 a čtvrtý má fixní délku 561. Dále máme jeden nepovinný atribut
variabilní délky s identifikátorem 4. Ve výsledném formátu jsou v hlavičce tyto
atributy specifikovány následovně:
0x80000001
0x40000002
0x00000003
0x00000005
0x00000000
0x80000004
0x00000000

2.3

0x0a
0x8231

Formát vrcholu

Po hlavičce následuje uspořádaný seznam záznamů jednotlivých vrcholů. Nechť
každý atribut z C je určen pomocí výše popsaných id, type a k, pokud type = 00.
Záznam začíná svou délkou n ve VarIntu. Samotné ∥n∥ se do této délky nezapočítává.
Nyní pro každý atribut z CM následuje jeho hodnota. Pro data fixní či variabilní
délky jednoduše následuje k bajtů dat. U dat variabilní délky je navíc před těmito
k bajty uloženo k jako VarInt. Pro type = 01 je atribut uložen jako číslo ve
VarInt podobě.
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Po seznamu povinných atributů následuje bitové pole q velikosti |CO |, zaokrouhleno nahoru na bajty, kde i-tý nejnižší bit q značí, zda záznam obsahuje data
i-tého nepovinného sloupečku v seznamu CO .
Poté následují nepovinné atributy CO . Jestliže q[i] = 0, není uloženo nic. Jinak
jsou atributy uloženy stejným způsobem, jako atributy povinné.
Příklad. Využijeme předchozí specifikaci atributů k tomu, abychom předvedli
ukázkový záznam vrcholu. Jeho první atribut bude mít délku 100, druhý atribut bude číslo 48 325. Rovněž obsahuje nepovinný atribut, jehož délka je 42.
Jeho délka n je ∥100∥ + 100 + ∥48325∥ + 10 + 561 + 1 + ∥42∥ + 42 = 719. Výsledný
záznam tedy vypadá následovně:
0x82cf (n) 0x64 ... (100 B) 0xc0bcc5
0x01 (q, 1 B) 0x2a ... (42 B)
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... (10 B)

... (561 B)

3. Algoritmy pracující
s kompaktním popisem
Nyní se zaměřme na algoritmy, které čtou nebo vytvářejí kompaktní popis adresářového stromu.
Protože v mnoha případech budeme pracovat se soubory jako s online proudem
dat, zavedeme jednoduché značení – pokud chceme načíst n bajtů z proudu f
n
do proměnné x, výslednou operaci označíme x ←
− f . V případě, že chceme načíst
VarInt
VarInt, použijeme analogicky značení x ←−−−− f .

3.1

Čtení a zápis záznamů

Nejprve předveďme, jakým způsobem budeme číst a zapisovat jednotlivé atributy.
Postup vyplývá přímočaře ze specifikace formátu souboru. Pokud je atribut variabilní délky, nejprve přečteme jejich délku k. Pokud se jedná o číslo, k = VarInt
a pro data pevné vélky k = ?. Potom přečteme data, která vrátíme.
Procedura NačtiAtribut
Vstup: Vstupní soubor f , specifikace atributu c = (id, k)
1. Pokud k = VarInt:
VarInt
2.
d ←−−−− f
3. Jinak:
4.
Pokud k = ?:
VarInt
5.
k ←−−−− f
k
6.
d←
−f
Výstup: Atribut id → d

◁ Jedná se o číslo?

◁ Data variabilní délky?
◁ Načteme data podle délky k

Přečtení jednoho celého záznamu znovu vyplývá přímo z formátu kompaktního
popisu. Ukážeme obecný algoritmus, který vrací slovník atributů vrcholu D, kde
klíč je id a hodnota jsou data atributu d.
Procedura NačtiZáznam
Vstup: Vstupní soubor f , seznamy atributů CM a CO
VarInt

1. n ←−−−− f
◁ Načteme délku celého záznamu
2. Pro každý c = (id, k) ∈ CM :
3.
Do D přidej NačtiAtribut(f, c)
⌈|CO |/8⌉

4. q ←−−−−− f
◁ Načteme bitové pole nepovinných atributů
5. i ← 0
6. Pro každou položku c = (id, k) ∈ CO :
7.
Pokud i-tý nejnižší bit q je 1:
8.
Do D přidej NačtiAtribut(f, c)
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9.
i←i+1
Výstup: Množina atributů D
Zápis záznamu je podobný jeho čtení, avšak je složitější. Protože délku záznamu
n ukládáme jako VarInt, závisí ∥n∥ na délce zbytku záznamu. Proto je potřeba
n spočítat předem projitím množiny atributů vrcholu. Protože při výpočtu n
zkoumáme i nepovinné atributy, rovnou připravíme i q.
Načtení i zápis záznamu tedy lze provést pouze jedním sekvenčním čtením. Zápis
lze provést dokonce celý na jeden zápis, když si celý záznam předem připravíme
v paměti.

Implementační detaily
Náš program je konkrétnější – předem známe množinu všech možných atributů C.
Pro každý vrchol bude použita jedna velká statická struktura, obsahující ukazatele na všechny prvky z C. Výjimkou budou čísla, jež se budou ukládat přímo.
Data variabilní délky budou kromě ukazatele obsahovat informaci o své délce.
Pro zaznamenání, které nepovinné atributy daný záznam obsahuje, se použije,
podobně jako v popisu, bitové pole. Ne všechny atributy z C mají potenciál, aby
se v popisu vyskytly jako nepovinné – například název bude použit vždy.
Pro každý specifikovaný atribut z C (povinný i nepovinný) si program kromě svého
typu a id bude rovněž pamatovat offset na datovou a, v případě dat variabilní
délky, délkovou položku v této struktuře. Navíc každý potenciálně nepovinný
atribut si bude pamatovat číslo bitu odpovídající bitové masce ve struktuře.
Při čtení a zápisu záznamu dostane procedura ukazatel na strukturu. Pro přístup
či zápis se poté spočítá místo v paměti, určené pro čtení nebo zápis, pomocí
ukazatele na strukturu plus offset.
Pro příklad, když v popisu narazíme na c ∈
/ C, zapamatujeme si jeho specifikaci
a dodatečnou informaci, že je neznámý. Poté se při jeho čtení přeskočí zápis do
struktury.

3.2

Načtení celého popisu

Náš popis je velmi optimalizovaný na jednoduché čtení. V něm je celý adresářový
strom zaznamenaný v preorder uspořádání. Navíc každá důležitá informace je
vždy dostupná předem.
Díky tomuto stačí popis číst jako proud dat. Paměťové nároky jsou kromě pamatování potřebné části stromu (v mnoha případech stačí pamatovat pouze aktuální větev) velmi nízké – potřebujeme si ještě pamatovat akorát C, případně
konstantní množství metadat celého popisu navíc.
Nyní následuje typické přečtení a následné zpracování popisu. Na začátku zpracujeme hlavičku. Postupujme podle formátu popisu: Nejprve algoritmus ze vstup18

ního souboru f přečte identifikátor formátu. Tím se přesvědčí, že opravdu pracuje
se správným formátem reprezentace adresářového stromu.
Poté jednoduchou smyčkou začne číst a zpracovávat metadata podle jejich konkrétní sémantiky.
1. id ← ∅
2. Opakuj, dokud id ̸= 0:
4
3.
id ←
−f
VarInt
4.
n ←−−−− f
n
5.
m←
−f
6.
Zpracuj metadata (id, m)
Po seznamu metadat ihned následuje specifikace CM a CO . Jejich čtení je totožné,
lze proto pro jejich načtení použít stejný cyklus. Pokud narazíme na c ∈
/ C,
poznámenáme si tento fakt.
1. I ← ∅
2. Dokud I ̸= 0:
4
3.
I←
−f
4.
type ← I:32[0, 1]
◁ Uložíme horní dva bity jako typ dat. . .
5.
id ← I:32[2, 31]
◁ a zbytek jako id
6.
Pokud id ∈
/C:
7.
id = ?
8.
Pokud type = 00:
◁ Fixní délka
VarInt
9.
n ←−−−− f
10.
Do seznamu přidej (id, n)
11.
Pokud type = 01:
12.
Do seznamu přidej (id, VarInt)
◁ Číslo ve VarInt
13.
Pokud type = 10:
14.
Do seznamu přidej (id, ?)
◁ Variabilní délka
15.
Pokud type = 11:
16.
Chyba
◁ Nepoužitý typ
Výstup: Seznam atributů CM nebo CO
Nyní následuje čtení záznamů vrcholů. Ukážeme obecný postup, jak zpracovat
libovolný podstrom, využívající prohledávání do hloubky, jehož kořenem je aktuálně přečtený záznam. Protože pro vrchol v máme k dispozici jen znalost |T ′ (v)|,
ale ne |S(v)|, musíme postupovat trochu šikovněji. Tento postup je koncipován
tak, že se specializuje podle toho, co chceme provést:
Algoritmus ZpracujPodstrom
Vstup: Aktuálně přečtený kořen podstromu x, specializoaná data
1. V ← |T ′ (x)|
2. ◁ Specializované zpracování před rekurzí
3. Dokud V > 0:
4.
y ← NačtiZáznam
5.
p(y) ← x
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6.
Pokud y je adresář:
7.
Vy , . . . ← ZpracujPodstrom(y, . . . )
8.
◁ Specializované zpracování mezi rekurzí
9.
V ← V − Vy − 1
10. ◁ Specializované zpracování po rekurzi
Výstup: Velikost podstromu |T ′ (x)|, specializoaná data
Zpracování celého stromu pak započteme přečtením záznamu kořene a zavoláním
ZpracujPodstrom na něm. Složitost tohoto algoritmu poté závisí na konkrétní
specializaci. Stále však zvládneme celý soubor s popisem přečíst jen jednou jako
proud dat.

Implementační detaily k hlavičce
Už při čtení C jsme nepracovali obecně, nýbrž máme předem známou množinu C.
Pro naše účely navíc máme jejich identifikátory sekvenční. Proto C reprezentujeme
jako pole, znající typ, kanonický název, číslo bitu v masce nepovinných atributů
a offset ve struktuře záznamu.
Pokud existují v posloupnosti id, jenž nejsou použita, nebo se přestala používat,
v poli máme navíc informaci, že toto id je neplatné.
Při čtení atributů poté přistoupíme k danému indexu v poli. Pokud je platná,
danou specifikaci zkopírujeme a nastavíme správnou délku podle informace v souboru. Jinak vytvoříme generický neznámý atribut se správným typem a délkou.

3.3

Sestavení reprezentace

Nyní již umíme libovolnou reprezentaci stromu přečíst a zpracovat, přičemž to
celé umíme provést proudově. Na druhou stranu, sestavení této reprezentace takto
jednoduché není.
Ve výsledné reprezentaci potřebujeme mít vrcholy uspořádané v preorder. Avšak
v případě, že existuje atribut v, jenž je závislý na atributech vrcholů z T ′ (v),
musíme nejprve mít dokončené zpracování podstromu. Z toho vyplývají dvě možnosti, jak postupovat:
1. Budeme si pamatovat celý podstrom. Jakmile je celý zpracovaný, projdeme
jej v preorder uspořádání a v něm jej uložíme do kompaktního popisu.
2. Vrcholy podstromu uložíme v pořadí, v jakém je zpracováváme, a následně
jej externě přeuspořádáme do správného uspořádání.
První možnost bohužel v nepřipadá v úvahu. Disky mohou stále být řádově mnohem větší než RAM, tudíž celý adresářový strom může být potenciálně tak rozsáhlý, že by se nám jeho reprezentace nemusela vejít do RAM.
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Druhá možnost zase znamená, že se nám nepodaří celý popis vytvořit jedním
průchodem. Rovněž, protože výstup mezi průchody nemusí být seřazený správně,
si budeme navíc muset pamatovat v preorder pořadí každého vrcholu.
Skutečně, pro naše konkrétní požadavky máme alespoň jednu závislost vrcholů
na jejich podstromech skrývající se v obsahu adresářů.
Při sestavování proto rozdělíme celý algoritmus na dva hlavní kroky. První krok
zpracuje heše souborů a další nezávislé atributy a uspořádá vrcholy preorder.
Druhý krok poté spočítá obsahy adresářů a jejich heše, případně další závislé
atributy.

3.3.1

Příprava a hešování obyčejných souborů

Tento krok je nejdůležitější a jediný, který čte reálný adresářový strom z disku.
V tomto kroku program postupně prochází adresářový strom a pro soubory počítá heše jejich obsahu. Následně převádí strom do kompaktního popisu, který
ale nemusí být ve správném pořadí. Nakonec spočítá pořadí vrcholů v preorder
uspořádání, to je popsáno v sekci 3.3.2.
Pro každý vrchol, který budeme v tomto kroku zpracovávat, si budeme pamatovat
tyto informace, jejichž využití uvidíme v průběhu algoritmu:
• nadřazený adresář p(v),
• zámek ℓ(v),
• počet celkových, zahešovaných a hotových částí pro soubory ct (v), ch (v) a
cf (v),
• počet celkových a hotových závislostí et (v), ef (v), velikost podstromu t(v),
• atributy v z C,
• halda s nezpracovanými heši částí obsahu h(v).
Pro procházení adresářového stromu se program rozdělí na jedno hlavní vlákno a
k pracovních vláken, kde k je volitelné podle parametrů počítače. Hlavní vlákno
je organizační, skládá se ze dvou částí:
1. procházení adresářového stromu a přípravu souborů pro hešování jejich obsahu,
2. skládání stromových hešů dohromady a přepis vrcholů do výsledného kompaktního popisu.
Pracovní vlákna dostávají od hlavního vlákna příkazy dvou typů: „Zahešuj celý
obsah jednoho vrcholu“ a „Zahešuj část obsahu, která ještě nebyla zahešovaná“.
Po dokončení příkazu hlavnímu vláknu vracejí výsledný heš, nebo jeho neexistenci.
Komunikace mezi hlavním vláknem a pracovními vlákny je zařízena dvěma frontami. Fronta příkazů qj obsahuje hešovací příkazy pro pracovní vlákna. Do fronty
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výsledků qr se poté posílají vrcholy s hotovým hešem (nebo prázdným) pro zpracování hlavnímu vláknu. Tyto fronty umí následující operace:
• Enqueue(q,x), jenž vkládá x do fronty q
• First(q,b), jenž vrací první prvek z fronty q. Pokud je fronta q prázdná,
chování First závisí na b. V případě b = 1 bude operace čekat, dokud se
fronta stane neprázdnou. Pro b = 0 operace vrátí ∅.
• Dequeue(q,b) provede First a navíc první prvek z fronty odstraní.
• Close(q) uzavře frontu q vložením zakončovací značky. V případě, že First
narazí na tuto značku, vrátí ∅.
Hlavní vlákno. Než popíšeme činnost hlavního vlákna, zavedeme další konfigurovatelné parametry NSplit a NSerialize , pevně spjaté s prací s pevným diskem
(více v 1.4.1). Protože v reálném světě je omezený počet otevřených souborů,
omezíme rovněž počet najednou nedokončených příkazů pro pracovní vlákna na
(taktéž konfigurovatelné) Jmax , a pak J je počet rozpracovaných příkazů.
Nechť v je vrchol a m velikost jeho obsahu. Pokud m > NSplit , jeho obsah rozdělíme na části velikosti B. Pak každá část dostane vlastní příkaz. V opačném
případě bude mít celý obsah příkaz jeden. Když m > NSerialize , do dokončení heše
v nebudeme číst adresářový strom, čímž efektivně serializujeme jeho čtení. Tyto
parametry můžeme nastavit na ∞.
Podívejme se tedy na přípravu vrcholů a procházení adresářů. Na začátku inicializujeme pracovní vlákna a fronty, poté přečteme adresářový strom. Nakonec
po skončení všech pracovních vláken sesbíráme výsledky a dokončíme zpracování
jejich vrcholů:
Algoritmus ZpracujStrom
Vstup: Kořen adresářového stromu v
1.
2.
3.
4.
5.

Inicializuj fronty qj , qr a k pracovních vláken
PřipravVrchol(v,∅)
Close(qj )
◁ Už nebudou nové příkazy
Počkej, dokud pracovní vlákna neskončí
ZpracujVrcholy(∅)

K přípravě vrcholu v na zahešování obsahu a následném přepisu do kompaktního
popisu postupujeme rekurzivně. Pokud narazíme na adresář, připravíme a zpracujeme jeho položky. V opačném případě se rozhodneme, zda vrchol potřebuje
heš, a buď předáme příkazy pracovním vláknům, nebo do qr vložíme informaci,
že v má být bez heše. Nakonec zpracujeme zatím nahronaděné výsledky:
Procedura PřipravVrchol
Vstup: Vrchol v, nadřazený adresář p
1. Připrav atributy v, p(v) = p
2. et (v) ← 1, ef (v) ← 0
3. Pokud v je adresář:

◁ Jsme závislí na svém dokončení
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4.
ProjdiAdresář(v)
5. Pokud v je soubor nebo odkaz:
6.
PřipravObsah(v)
7. Jinak:
8.
Enqueue(qr ,(v,bez obsahu))
9. ZpracujVrcholy(∅)

◁ v nemá obsah

Procedura ProjdiAdresář
Vstup: Vrchol adresáře a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S(a) ← přečti obsah adresáře a z disku
et (a) ← |S(a)| + 1
◁ a budeme počítat jako vlastní položku
Seřaď S(a) podle čísla inode
Pro každý v ∈ S(a):
PřipravVrchol(v,a)
ZpracujZávislost(a)

V řádku 2 počítáme a jako závislost, abychom mohli jednotně zpracovat prázdné
adresáře. Rovněž nechceme zpracovat a příliš brzy.
Souborové systémy většinou nezaznamenávají |T ′ (a)|, které si chceme pamatovat jako atribut. Musíme jej proto spočítat sami. Navíc může nastat chyba při
zpracovávání hešů a k jejímu oznámení budeme chtít znát celou cestu k vrcholu.
Při přípravě obsahu souboru se podíváme, zda jeho velikost přesahuje NSplit . Pokud ano, budeme postupně připravovat příkazy k zahešování jednotlivých částí.
Abychom nepřesáhli Jmax , při jeho dosažení proložíme přípravu příkazů zpracováním výsledků.
Procedura PřipravObsah
Vstup: Vrchol v
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ct (v) ← ⌈|v[data]|/B⌉
◁ Kolik částí celkem?
Pokud |v[data]| > NSplit :
Pro m = 1, . . . , ct (v) :
Enqueue(qj ,(v,část)), J ← J + 1
◁ Pro každou část příkaz
Pokud J = Jmax : ZpracujVrcholy(∅)
Jinak:
Enqueue(qj ,(v,celek)), J ← J + 1
◁ Pro celý v příkaz
Pokud |v[data]| > NSerialize :
ZpracujVrcholy(v)
◁ Počkej, dokud v není zpracován

Část, která zpracovává vrcholy, dokončuje stromové heše a převádí je do správné
reprezentace, je implementovaná smyčkou. Ta sbírá heše z fronty qr a dokončuje
jejich zpracování. Pokud máme V , jehož obsah přesáhl NSerialize , vynutíme, aby
Dequeue byl blokující.
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Procedura ZpracujVrcholy
Vstup: Vrchol V , který musí být zpracován
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

b ← (J = Jmax ) ∨ (V ̸= ∅)
◁ Máme moc příkazů nebo blokující vrchol?
r ← Dequeue(qr ,b)
◁ Vytáhni výsledek r z fronty
Pokud r = ∅:
Skonči
J ←J −1
◁ Příkaz byl dokončen
Pro r, jehož složky jsou v, t, h, i : ◁ Vrchol, typ výsledku, heš, číslo části
Pokud t = část:
SpojČásti(r), vrať se na začátek
d(v) = h
◁ Vrcholu přiděl jeho heš
ZpracujZávislost(v)
Pokud v = V :
V =∅
Vrať se na začátek

Protože hešovací funkce funguje sériově, ale výsledky částí nám mohou přijít
v jiném pořadí (vlákna můžou skončit v jiném čase), potřebujeme zařídit, aby se
stromový heš spočítal ve správném pořadí. K tomu využijeme minimovou haldu,
která si bude pamatovat čísla části a příslušné heše. Pokud máme zpracovaných
i−1 částí, počkáme, dokud nedostaneme i-tou část, tu zahešujeme a pokračujeme
dál:
Procedura SpojČásti
Vstup: Vrchol v, část i, heš h
1. Insert(h(v), (i, h))
2. Dokud Min(h(v))i = cf (v) + 1:
3.
(i, h) ← ExtractMin(h(v))
4.
Zpracuj h do stromového heše
5.
cf (v) ← i
6. Pokud cf (v) = ct (v):
7.
Enqueue(qr ,(v,celek))

◁ Vlož heš do haldy
◁ Máme následující v pořadí?

◁ Heš v je hotov

Když dokončime všechny závislosti vrcholu v, můžeme uzavřít a převést v do
kompaktní reprezentace. Následně jeho nadřazenému adresáři přičteme |T ′ (v)| a
dokončíme jednu jeho závislost. Pokud v je kořen celého stromu, můžeme uzavřít
frontu výsledků, protože kořen bude zpracován poslední.
Procedura ZpracujZávislost
Vstup: Vrchol v
1. ef (v) ← ef (v) + 1
2. Pokud ef (v) = et (v):
3.
Převeď v do kompaktního popisu
4.
t(p(v)) ← t(p(v)) + t(v) + 1
5.
Pokud p(v) ̸= ∅:
6.
ZpracujZávislost(p(v))
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7.
8.

Jinak:
Close(qr )

◁ Dokončili jsme kořen, končíme

Pozorování 3.1. Na konci běhu algoritmu, pro každý vrchol v z adresářového
stromu platí |T ′ (v)| = t(v).
Pracovní vlákna. Pracovní vlákna si postupně berou příkazy z fronty qj , dokud není uzavřená, následně je zpracují. Máme celkově dva druhy příkazů – příkaz
zpracovat celý obsah a zpracovat část:
1. Dokud First(qj , 1) ̸= ∅:
2.
(v, t) = Dequeue(qj , 1)
3.
Pokud t = celek:
4.
h = Hash(d(v))
5.
Enqueue(qj ,(v,celek,h,∅))
6.
Pokud t = část:
7.
(h, i) = HashČást(d(v))
8.
ch (v) = ch (v) + 1
9.
Enqueue(qj ,(v,celek,h,∅))

◁ Zahešujeme celý obsah v sériově

◁ Zahešujeme část obsahu v

Jestliže vlákno dostane příkaz na zahešování části obsahu vrcholu v, zarezervuje si
zámek ℓ(v). Poté si spočítá číslo části, která ještě není hotová. Části indexujeme
od 0, dostáváme i = ch (v). Poté přečte i-tý blok obsahu velikosti B. Nyní má
všechna data, která potřebuje. Může tedy uvolnit ℓ(v) a začít počítat heš. Nakonec
po spočítání heše provede Enqueue(qj ,(v,část,h,i)).
Od programu vyžadujeme, abychom každý soubor četli sekvenčně a tím se vyhnuli
nutnosti přeskakování čtecích pozic v disku. V případě, že pracovní vlákno provádí
příkaz zahešovat celý obsah, požadavek splníme triviálně. Ukážeme však, že to
samé platí i pro příkazy rozdělené na části.
Lemma 3.2. Pokud je obsah vrcholu v hešován po částech, pracovní vlákna jej
přečtou v rostoucím pořadí a procedura SpojČásti spojí heše ve správném pořadí.
Důkaz. Nechť v je vrchol, jehož obsah hešujeme po částech. Nejprve ukážeme,
že se obsah d(v) přečte sekvenčně. Na začátku je ch (v) rovno nule. V okamžiku
uzamčení ℓ(v) je ch (v) = i. To může změnit pouze vlákno, které ℓ(v) uzamklo.
Protože v době uzamčeného ℓ(v) se zvýší i pouze po přečtení i-té části, musely
být všechny části 0, . . . ,i − 1 již přečteny.
Předpokládejme, že výpočet heše j-té části skončil dříve, než i-té, kde i < j.
Podle SpojČásti vložime heš j-té části do h(v). Avšak cf (v) + 1 ≤ i < j. Tudíž
z h(v) neodstraníme, a tedy nezpracujeme j-tou část dříve, než i-tou.

3.3.2

Výpočet preorder uspořádání stromu

V této sekci ukážeme, jakým způsobem zkonstruovat výsledné preorder uspořádání.
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Jeden způsob, jak postupovat, je následovný: Po celou dobu běhu algoritmu máme
počítadlo c, na začátku nastavené na 1. Poté v proceduře PřipravVrchol(v)
očíslujeme v aktuální hodnotou c, kterou následně zvýšíme o 1. Toto číslo budeme
značit c(v) a uložíme jej jako atribut v. To provedeme ještě před tím, než zavoláme
ProjdiAdresář(v).
Tím jistě získáme lineární uspořádání. Lze vidět, že pro každý podstrom, jehož
kořenem je v, je právě jeho číslo nejnižší. Avšak S(v) nedostanou čísla ve správném
pořadí, kvůli řádku 3 v proceduře ProjdiAdresář. Pokud bychom se místo
toho rozhodli setřídit položky lexikograficky podle jména, dostaneme už správné
preorder uspořádání. Navíc kořen celého adresářového stromu má číslo právě 1.
Již dříve jsme však odůvodnili, proč místo toho uvažujeme pořadí dle čísla inode.
Setřízení S(a) podle názvu a následné přiřazení čísla z c nefunguje, protože v té
době ještě neznáme velikosti podstromů položek. Musíme na to jít tedy jinak.
Stále budeme mít čítač c, avšak tentokrát budeme očíslovávat vzestupně pouze
adresáře, ostatní vrcholy budou očíslované 0. Dále si pro každý vrhcol budeme
pamatovat, jaké očíslování má jeho předchůdce, rovněž jako atribut. Necháme doběhnout algoritmus ZpracujStrom. Z něj dostaneme popis, který nemá správné
pořadí vrcholů. Ten externě přeuspořádáme podle očíslování předchůdce, v případě rovnosti podle názvů. Uvažujme k(v) jako pořadí v v nově přeuspořádaném
popisu.
Lemma 3.3. Nechť u, v jsou vrcholy adresářového stromu reprezentované popisem, přeuspořádaným podle předchozích pravidel, a o značí pořadí záznamů vrcholů. Potom:
1. Pokud u ∈ T (v), c(p(u)) ≥ c(p(v)).
2. Pokud u ∈ T (v), o(u) ≥ o(v).
3. Pokud o(u) > o(v), potom c(p(u)) ≥ c(p(v)).
4. Pokud c(p(u)) = c(p(v)) = k, pro každý vrchol w, kde o(u) ≤ o(w) ≤ o(v),
platí c(p(w)) = k. Jinými slovy, vrcholy se stejným číslem nadřazeného
adresáře jsou u sebe.
Důkaz. První vlastnost vychází z toho, v jakém pořadí procházíme adresářový
strom v algoritmu ZpracujStrom, a ze způsobu přeuspořádání.
Druhá, třetí a čtvrtá vlastnost jsou důsledkem přeuspořádání popisu.
Nyní máme vše k tomu, abychom mohli spočítat správná pořadí vrcholů. K tomu
využijeme následující algoritmus, který na vstupu dostane přeuspořádaný popis, kde každý vrchol v navíc zná c(v) a c(p(v)). Ten funguje tak, že každému
podstromu T (v) přiřadí interval |T (v)| čísel odpovídající preorder uspořádání.
Následně každému vrcholu přiřadí první číslo z tohoto intervalu:
Algoritmus PřečíslujVrcholy
1. n ← počet adresářů
2. (k1 , . . . ,kn ) = (0, . . . ,0)
3. p ← 0, c ← 0

◁ Pro každý adresář si založíme proměnnou
◁ Staré číslo předchůdce a nové číslo
26

4. Pro každý vrchol v v pořadí:
5.
Pokud p ̸= c(p(v)):
6.
p ← c(p(v)), c ← kc
7.
c(v) = c
8.
c ← c + |T (v)|
9.
Pokud v je adresář:
10.
kc ← c(v) + 1

◁ Narazili jsme na syna jiného adresáře
◁ Nastavíme nové pořadí vrcholu
◁ Přeskočíme čísla podstromu

Tento algoritmus běží v lineárním čase a lze provést jedním průchodem přes
dočasný popis. Nyní stačí akorát znovu přeuspořádat všechny záznamy v popisu
externím tříděním, a to podle nového pořadí c(v).
Věta 3.4. Na konci algoritmu PřečíslujVrcholy má každý vrchol v jednoznačné c(v), kde c tvoří preorder uspořádání.

3.3.3

Hešování adresářů

Nyní již máme vrcholy převedené do kompaktního popisu i ve správném pořadí.
Avšak stále nám chybí heše adresářů. Proto musíme projít celý popis ještě jednou
a zahešovat adresáře.
Protože heš adresáře můžeme získat až po zpracování jeho podstromu a nemůžeme
přepisovat záznamy v konstantním čase, budeme muset sestavit nový popis, který
již heše adresářů bude obsahovat.
Celý algoritmus se chová jako prohledávání adresářového stromu do hloubky, při
kterém se kopíruje popis a v případě adresáře se spočítá jeho heš. Pokud při
prohledávání do hloubky narazíme na adresář a, postupujeme následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inicializuj stromové hešování pro h
Pro každý vrchol v ∈ S(a):
Pokud v je adresář, zarekurzi se
Jinak vypiš v do nového popisu bez změny atributů
Přidej v[name] a v[data] do h
Dokonči hešování h
a[data] ← h
Vypiš a s novým hešem a ostatními atributy

V sekci 3.2 jsme ukázali obecnou proceduru ZpracujPodstrom, která se umí
vypořádat s čtením a prácí s již vytvořeným popisem. Tu tedy s patřičnou specializací využijeme.
Lemma 3.5. Tento algoritmus vydá popis adresářového stromu se zahešovanýmí
adresáři, a to v postorder pořadí.
Důkaz. Nechť aktuálně počítáme heš pro adresář a a aktuálně jsme se dostali
k v. Pokud v není adresář, okamžitě se vypíše. Jinak se spočítá rekurzivně heš v
a pak se v s novým hešem rovněž vypíše. Při přidání názvu a heše je tudíž vše již
korektní.
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Jediná vada na kráse je, že nedostaneme správně uspořádaný popis. To můžeme
vyřešit externím setřídění podle čísla vrcholu, které si pamatujeme z dřívějšího
kroku, zpět na preorder uspořádaní.

3.4

Porovnávání dvou stromů

Problém porovnání dvou popisů lze převést na izomorfismus stromu, který kontroluje jak strukturu, tak data jednotlivých vrcholů. Máme dva popisy adresářového
stromu, o kterých víme, že jsou uspořádané.
Podívejme se nejprve, jak porovnat strukturu dvou stromů s uspořádanými syny
S1 , S2 . Nejprve předpokládejme, že tyto stromy odpovídají hvězdě – jejich kořen
obsahuje pouze listy. Aktuálně nás bude pouze zajímat strukturální izomorfismus
se stejnými klíči.
Předpokládejme, že kořeny obou stromů mají stejný klíč. Potom porovnání synů
lze převést na problém porovnání dvou množin. Protože víme, že máme syny
uspořádané, toto porovnání lze převést na slévání dvou setříděných seznamů.
Tento princip se dá rozšířit z vrcholů na podstromy – pokud není vrchol list,
porovnáme celý jeho podstrom rekurzivně.
Avšak klíče vrcholů, tedy názvy souborů, nejsou jediné, co si pamatujeme. Máme
navíc atributy C, které bychom chtěli porovnat. Pokud se rovnají názvy, ale ne
ostatní atributy, struktura je stejná, ale data ne. Proto vypíšeme rozdíl v datech.
V každém případě budeme muset porovnat i podstromy.
Jestliže chceme porovnávat pouze heše (a názvy), situace je mírně jednodušší.
Pokud se liší heše jednotlivých vrcholů, je rozdíl v jejich podstromech. Naopak,
pokud věříme, že žádné kolize v hešovací funkci nenastanou, můžeme prohlásit
oba podstromy za stejné a přeskočit porovnávání celých podstromů.
Mějme funkci PorovnejVrcholy(u,v), která porovná dva vrcholy a odpoví
jednou ze čtyř možností:
• (=), pokud se všechny atributy rovnají,
• (̸=), pokud se rovnají názvy, ale některé atributy se liší,
• (<), pokud název u je lexikograficky před názvem v,
• (>), pokud název u je lexikograficky po názvu v.
Celý algoritmus na porovnání dvou adresářových stromů lze s použitím této
funkce napsat rekurzivním algoritmem:
Algoritmus PorovnejPodstromy
Vstup: Podstromy T1 , T2 s kořeny v1 , v2
1. Pokud PorovnejVrcholy(v1 ,v2 ) = (<) :
2.
Oznam T1 ∈
/ S2 , konec
3. Pokud PorovnejVrcholy(v1 ,v2 ) = (>) :
4.
Oznam T2 ∈
/ S1 , konec
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5. Pokud PorovnejVrcholy(v1 ,v2 ) = (̸=) :
6.
Oznam v1 ̸= v2
7. Pokud PorovnejVrcholy(v1 ,v2 ) = (=) a porovnáváme pouze heše:
8.
Konec
◁ Přeskočíme podstromy
9. Porovnej uspořádané množiny S1 a S2 funkcí PorovnejPodstromy
Výstup: PorovnejVrcholy(v1 ,v2 )
Tento algoritmus posléze můžeme převést do formy ZpracujPodstrom, popsané v sekci 3.2.
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4. Uživatelská příručka
V rámci projektu byl rovněž naprogramován nástroj, který umí sestavovat, vypsat
i porovnávat kompaktní popisy, aplikací výše popsaných algoritmů.
V aktuální verzi tento program podporuje jen minimum atributů, které jsou důležité v algoritmech, a heš dat. Jako hešovací funkci používá BLAKE2 a velikost
bloku pro stromový heš je 1 MiB.
Tento program se ovládá ze shellu. Kromě toho ještě využívá konfigurační soubor. Ten není nutný, ale pro co nejlepší výkon je doporučen. Nejprve popíšeme
strukturu konfiguračního souboru a jeho hodnoty, poté ukážeme, jaké parametry
může dostat příkazová řádka.

4.1

Kompilace programu

Pro vytvoření tohoto programu byla využita knihovna LibUCW (Mareš a kol.).
Aby bylo možno zkompilovat tento program, musí být tato knihovna již nainstalovaná. Tento program lze zkompilovat použitím příkazu make. Aktuálně není
podporovaná instalace tohoto programu do systému.
Tento program je aktuálně otestován, že běží na operačním systému Linux. Další
POSIXové operační systémy nebyly testované, protože není známá jejich kompatibilita s knihovnou LibUCW. Avšak podpora pro tyto systémy je plánovaná.
Operační systém Windows není podporován.

4.2

Konfigurační soubor

Konfigurační soubor programu slouží k nastavení parametrů pro algoritmy, nejvíce k sestavování popisu. V budoucnosti poslouží ke konfiguraci vychozího seznamu atributů a typu hešovací funkce, se kterými se má popis sestavit.
Program aktuálně hledá konfigurační soubor hledá v aktuálním adresáři pod názvem dirsketch.conf, pokud není programu specifikováno jinak. Syntaxe tohoto
souboru je shodná se syntaxí konfiguračních souborů knihovny LibUCW.
Nastavení programu se zatím celé nachází v sekci FileHash, jenž obsahuje parametry pro část algoritmu, která hešuje obsahy souborů. Jedná se o:
• WorkerThreads (nezáporné celé číslo, vychozí hodnota: 1):
Počet pracovních vláken.
• MaxJobs (nezáporné celé číslo, vychozí hodnota: 1):
Maximální počet nezpracovaných příkazů.
• BufferSize (nezáporné celé číslo, vychozí hodnota: 32K):
Velikost bufferu pro sekvenční čtení souborů v bajtech.
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• BigFileActions (výčet prvků Serialize, Split, vychozí hodnota: ):
Povolené optimalizační techniky pro velké soubory. U výskytu Split se
budou velké soubory hešovat po částech, při Serialize se zadrží příprava
vrcholů do dokončení velkého souboru.
• SerializeTreshold (nezáporné celé číslo, vychozí hodnota: 1M):
Velikost souboru, po jejíž překročení se provede serializace.
• SplitTreshold (nezáporné celé číslo, vychozí hodnota: 1M):
Velikost souboru, po jejíž překročení se obsah bude hešovat po částech.
• StatsTickTime (nezáporné celé číslo, vychozí hodnota: 1):
Minimální počet sekund mezi aktualizacemi statistik při hešování souborů.
V případě hodnoty „0“ jsou statistiky vypnuty.
Pokud není libovolný parametr specifikován, použije se jeho vychozí hodnota.
Všechny sekce knihovny LibUCW lze konfigurovat ve stejném souboru.
Ukázkový konfigurační soubor může tedy vypadat následovně:
FileHash {
WorkerThreads 4
MaxJobs 16
BigFileActions Split
SplitTreshold 5M
}

4.3

Parametry a výstup

Veškerá vstupní data se programu dodávají zadáním shellových parametrů. Tyto
parametry se píšou v tomto pořadí: Globální volby, výběr nástroje a parametry
k nástroji, které jsou popsány v jednotlivých sekcích pro každý nástroj zvlášť.
Parametr --help, který vypíše způsob užití, lze napsat před nebo po specifikaci
nástroje. Podle polohy buď vypíše globální užití, nebo užití nástroje.
Globální volby jsou aktuálně k dispozici dvě. Obě souvisí s konfigurací programu:
• -C, --config=<file>. Tento parametr předá programu cestu ke konfiguračnímu souboru. Uvede-li se víckrát, přečtou se všechny uvedené soubory.
• -S, --set=<item> je parametr umožňující vložit část konfiguračního souboru jako inline text.
Pokud uživatel chce nahradit vychozí konfigurační soubor, musí parametr -C zapsat jako úplně první v pořadí.
Výběr nástroje probíhá napsáním správného příkazu podobně, jako u verzovacího
systému Git. Aktuálně existují tyto nástroje:
• hash – sestaví kompaktní popis daného adresářového stromu.
• diff – porovná dva popisy a vypíše, v čem se liší.
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• cat – vypíše strom uložený v kompaktním popisu.
Výstup programu poté závisí na vybraném nástroji.
Ukázkové použití programu, kde uživatel chce spustit program, přičemž konfigurační soubor se nachází v domovském adresáři s názvem program.cf a místo
vychozího počtu pracovních vláken vyžaduje 10, vypadá následovně:
dirsketch -C ~/program.cf -S FileHash.WorkerThreads=10 ...
Pro všechny nástroje existuje v aktuální verzi programu sjednocený výpis programových událostí na základní chybový výstup. Jeho formát je následující:
• typ zprávy – Debug, Information, Warning, Error a ! (závažná chyba),
• datum a čas, kdy událost nastala,
• text události.

4.3.1

Nástroj hash

Hlavní nástroj, který sestavuje kompaktní popis. Na příkazové řádce očekává až
dva parametry.
První parametr je povinný a předává programu kořen adresářového stromu, který
si přejeme převést do kompaktního popisu. Druhý parametr udává, kam se má
uložit finální soubor se sestaveným popisem. V případě, že není uveden, je použit
název hash.out.
Výstup programu je pouze informativní. Na výstupu postupně program vypisuje,
ve které fázi výpočtu se nachází. V době, kdy probíhá hešování obsahů souborů,
se navíc pravidelně (čas je konfigurovatelný) vypisují statistiky obsahující: počet zpracovaných souborů, počet zahešovaných bajtů, čas strávený touto fází a
rychlost hešování v MiB/s.
V případě, že v průběhu procházení adresářového stromu nastane chyba při převodu vrcholu do kompaktního popisu, program skončí s kódem 1, stále však vyprodukuje kompaktní popis, byť vrcholy, které nešly přečíst, nebudou obsahovat
heše.
Program rovněž přijímá přepínač --test, jenž pouze spustí hešování obyčejných
souborů bez ukládání popisu do souboru. Tento parametr se hodí pro testování
rychlosti programu.
Typický příkaz tedy vypadá takto:
dirsketch hash path/to/directory hash_dir.out
Typický výstup poté vypadá následovně:
I Hashing files
W Could not open directory/test/noperm: Permission denied
W Could not open directory/test/no_perms_dir: Permission denied
Files hashed: 955, bytes read: 26638496, time elapsed: 5s, speed:
5.08089MiB/s
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I
I
I
I
I
I

Sorting before renumbering
Starting renumber phase
Sorting to hash directories
Hashing directories
Sorting final data
Copying final data

4.3.2

Nástroj diff

Tento nástroj dostane na vstupu dva popisy a na výstup vypíše rozdíly mezi nimi.
Na příkazové řádce nástroj očekává dva parametry – první a druhý soubor s popisy, které má porovnat.
Výstup poté závisí na tom, jaký vztah program najde mezi oběma popisy:
• Pokud se v obou popisech nachází vrchol, který má stejné atributy, nevypíše
se nic.
• Pokud se nachází vrchol, který se liší mezi popisy, na výstup se vypíše * a
cesta k vrcholu.
• Pokud se vrchol nachází v prvním, ale ne v druhém stromu, na výstup se
vypíše - a cesta k tomuto vrcholu.
• Pokud se vrchol nachází pouze v druhém stromu, na výstup se vypíše +
včetně cesty k vrcholu.
Výpisy jsou v preorder uspořádání. Pokud najde program odlišnost v libovolném
vrcholu, tuto odlišnost rozpozná a vypíše u všech adresářů na jeho cestě.
Navíc tento nástroj přijímá ještě jednu volbu -s – striktní mód. V tomto módu
se při porovnávání stromů nebudou přeskakovat podstromy adresářů, přestože by
dopadly podle porovnání stejně.
Příklad užití je:
dirsketch diff old.out new.out
A výstup:
*
*
+

directory
directory/content_modified
directory/old_only
directory/new_only

4.3.3

Nástroj cat

Jednoduchý nástroj, který pouze vypíše strom uložený v kompaktním popisu.
Očekává jediný parametr, a to cestu k souboru obsahující tento popis.
Na výstupu je poté na každém řádku vrchol s celou jeho cestou a heš jeho obsahu,
pokud existuje. Vrcholy jsou vypsané v preorder uspořádání.
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Příklad užití je:
dirsketch cat hash_directory.out
A výstup (heše jsou zkrácené):
directory 839a233f
directory/document.pdf 1a6cb77f
directory/test 67a05789
directory/test/no_perms_dir
directory/test/noperm
directory/test/fifo
directory/videos a5b45bea
directory/videos/a.mp4 0279013b
directory/videos/b.mp4 11e6369a
directory/videos/c.mp4 7875ea58
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5. Experimentální výsledky
Abychom otestovali, jak rychle umí program sestavovat, číst a porovnávat kompaktní popis adresářového stromu, vyzkoušíme program na reálných datech. Rovněž otestujeme velikost souboru s kompaktním popisem vzhledem k počtu souborů v adresářové struktuře.
K těmto testům byly použity následující stroje:
• Osmivláknový Intel® Core™ i7-6700 (4.0 GHz) s SSD,
• Osmijádrový AMD Opteron™ Processor 6320 (2.8 GHz) s jedním pevným
diskem.
V těchto testech jsme se zaměřili hlavně na rychlost části programu, která hešuje
soubory.
Abychom měli k testům rovněž referenční čas, otestujeme každý adresář i jednoduchým programem simpletest (jenž lze zkompilovat pomocí make simpletest
ze zdrojového kódu v příloze). Ten nám poslouží jako horní odhad k rychlosti triviálního programu. Používá se pomocí příkazu:
find <dir> -type f -print0 | xargs -0 ./simpletest
V tabulkách výsledků měření použijeme následující značení: Hranaté závorky
značí, které akce se provedou pro velké soubory. S znamená serializaci, D dělení
na části. T značí počet vláken. Nyní tyto výsledky shrneme:
Velké soubory
Měření proběhlo postupně na jednom, dvěma, čtyřmi a osmi vláknech, postupně
se všemi možnými kombinacemi akcí na velkých souborech. Měření proběhla na
SSD a pevném disku, jejich výsledky lze vidět v tabulce 5.1.
SSD
[]
[S]
[D]
[SD]

1T
11.5
12.2
11.6
12.5

2T
4T
8T
11.2 11.2 11.2
11.8 11.8 11.8
11.2 11.2 11.2
11.5 11.5 11.5
Triviální: 11.7

HDD
[]
[S]
[D]
[SD]

1T
35.0
35.0
35.0
35.1

2T
4T
8T
34.9 34.9 35.0
35.0 35.0 34.9
34.9 35.0 35.0
35.1 35.1 34.9
Triviální: 35.1

Tabulka 5.1: Časy hešování velkých souborů v sekundách
Jak se z měření ukázalo, víceméně nezáleželo na nastavení počtu vláken. Ve všech
případech, až na případ jednoho vlákna u SSD, byly rychlosti čtení skoro stejné.
V nastavení parametrů nastal viditelný rozdíl u SSD, kde při zapnutí serializace
nastalo malé, ale zato konzistentní zpomalení.
Tyto výsledky implikují, že při hešování dat je rychlost procesoru nebo hešovací
funkce mnohem vyšší, než se tato data dokážou číst z disku. Pro SSD je výhodnější
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neserializovat, protože náhodný přístup, narozdíl od pevného disku, je na SSD
velmi rychlý.
Adresář /usr
Nejprve otestujeme rychlost hešování na adresářovém stromu /usr, jehož histogram velikostí souborů je uveden na obrázku 5.1.
1000000
800000
600000
400000
200000
0

101 102 103 104 105 106 107 108 109

Obrázek 5.1: Histogram velikosti souborů v adresáři /usr
Zde se situace podstatně liší. Na SSD (tabulka 5.2 se rychlost hešování zvyšuje
s počtem vláken, avšak s vyšším počtem vláken se poměr tohoto zrychlení snižuje.
Podobně, jako u velkých souborů, zapnutí serializace souborů zpomaluje.
[]
[S]
[D]
[SD]

1T
490
495
501
502

2T 4T 8T
298 213 169
312 226 186
310 208 168
314 214 188
Triviální: 532

Tabulka 5.2: Časy hešování adresářového stromu /usr v sekundách (SSD)
U samostatného pevného disku (tabulka 5.3) je situace mnohem komplikovanější.
Pro testy byl použit podstatně menší adresář, jehož histogram odpovídá obrázku
5.2. Tím se kompenzovala pomalejší rychlost disku.
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Obrázek 5.2: Histogram velikosti souborů v adresáři /usr (pevný disk)
Překvapivě při použití jednoho vlákna, je pro vychozí hodnoty parametrů na
pomalém disku program rychlejší, než pro dvě nebo čtyři vlákna. Zdá se, že pokusy
o optimalizace pomocí paralelizace spíše způsobují opačný efekt. Optimalizace na
velké soubory využívající serializaci nebo dělení souborů naopak pomohla.
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[]
[S]
[D]
[SD]

1T 4T
382 447
380 445
379 443
379 443
Triviální:

16T
384
382
381
381
579

Tabulka 5.3: Časy hešování adresářového stromu /usr (pevný disk)
Další testy na pevném disku
Pro hešování na pevném disku byly dále provedeny další testy. Ty byly provedeny
na adresáři, obsahující hlavně malé textové soubory, s histogramem vyobrazeným
na obrázku 5.3. Výsledky testů lze vidět v tabulce 5.4.
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Obrázek 5.3: Histogram velikosti souborů v adresáři s malýmí soubory
Narozdíl od předchozích výsledků, zde se větší počet vláken naopak ukázal být výhodnější. Podobně, jako v předchozím testu, i zde serializace a dělení na soubory
zrychlí výpočet.

[]
[S]
[D]
[SD]

1T
4T
50.1 47.0
50.0 46.5
49.8 48.8
49.6 46.7
Triviální:

16T
45.3
45.1
45.5
44.8
57.8

Tabulka 5.4: Časy hešování adresářového stromu s malými soubory v sekundách
U pevných disků tedy mnohem více záleží na struktuře adresáře, který si přejeme
hešovat. Může se nám dokonce stát, že se špatným nastavením parametrů hešování
zpomalí. Narozdíl od SSD ale serializace čtení velkých souborů a jejich rozdělování
na části pomohlo k vyšší rychlosti.
V každém případě i se zpomalením po užití více vláken stále dosahujeme kratších
časů než triviální program.
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Závěr
V této práci jsme nejprve promysleli požadavky k vlastnostem, které by měl kompaktní popis adresářových stromů splňovat. Vytvořili jsme nový formát souboru
pro tento popis. Ten byl navržen tak, aby byl co nejkompaktnější a bylo možno
s ním pracovat co nejrychleji. Následně jsme ukázali algoritmy pracující s tímto
novým formátem popisu.
Ukázalo se, že tento formát lze se správným algoritmem přečíst jako proud dat.
Dále jsme předvedli, jak kompaktní popis sestavit, jaké problémy při tomto sestavení můžou nastat a toto sestavení jsme zrychlili užitím paralelizace hešování
obsahů souborů. Při paralelizaci jsme rovněž vzali v úvahu vlastnosti pevného
disku.
Tyto algoritmy byly následně implementovány a otestovány na reálných datech.
Ukázalo se, že tato implementace je rychlejší než jednoduchý skript. Z měření
vyšly najevo tyto vlastnosti:
Pokud je adresářový strom uložený na SSD, rychlost čtení je přímo úměrná použité paralelizaci. V případě pevného disku se ukázalo, že nesprávně zvolené parametry paralelizace mohou zpomalit výpočet. Mnohem více rovněž záleží na
struktuře adresářového stromu. Triky ke zrychlení čtení z pevného disku pomáhají, u SSD naopak škodí.

Budoucí práce
Aktuální program je spíše prototyp, který umí zpracovávat jen nejnutnější atributy. Do budoucnosti se proto hodí program rozšířit o další atributy, například
čas změny nebo práva. Podobně by bylo pěkné, kdyby mohl program pracovat
s více různými hešovacími funkcemi.
V této práci jsme se vůbec nezaměrili na využití tohoto popisu k jiným účelům,
než porovnáváním různých popisů mezi sebou. Příklad jiného využití je vyhledání duplicitních souborů v adresářovém stromu. Vymyšlení algoritmů a jejich
následná implementace je v úvaze pro budoucí verze programu.
Sestavení reprezentace je aktuálně rychlé, avšak stále lze zlepšovat. Další krok ke
zrychlení může spočívat v heuristice, která při běhu algoritmu bude upravovat
tyto parametry vzhledem ke struktuře adresářového stromu.
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