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CEL I ZAKRES PRACY
• Projekt i implementacja systemu do replikacji i synchronizacji plików i katalogów przez 

sieć wg ustalonych kryteriów. Główne zadanie systemu to wparcie dla gestora zasobów 

w zakresie utrzymania spójności między replikami katalogów i plików.

• Określenie grupy użytkowników
• Główne algorytmy i modele wykorzystywane podczas synchronizacji
• Określenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla budowanego systemu
• Wybór technologii i narzędzi do wykonania systemu.
• Opracowanie logiki działania i architektury systemu, projektu bazy danych i interfejsu 

użytkownika.
• Wykonanie bazy danych i aplikacji.
• Opracowanie metodyki testowania aplikacji i przeprowadzenie testów



WPROWADZENIE

Podstawowe definicje: 

replikacja, synchronizacja, konflikt synchronizacji, wykrywanie zmian (update 

detection), rekoncyliacja

Publikacje dotyczące tematyki replikacji i synchronizacji:

S. Balasubramaniam i Benjamin C. Pierce: „What is a File Synchronizer?” 98’

N. Ramsey and E. Csirmaz: “An algebraic approach to file synchronization” 01’

Tridgel, Mackerras – Opis algorytmu rssync – 96’



• Zdefiniowanie grupy użytkowników.
• Określenie wymagań stawianych systemom synchronizacji plików.

– Automatyczne wykrywanie zmian w replikach
– Synchronizacja między lokalnymi dyskami oraz przez sieć
– Synchronizacja jedno i dwu-kierunkowa
– Prosty w użytkowaniu 
– Umożliwiający parametryzację definiowanych synchronizacji
– Umożliwiający zapamiętanie wybranych parametrów

• Oszacowanie zapotrzebowania na systemy synchronizacji plików.
– Wzrost liczby użytkowników Internetu
– Wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych

FAZA STRATEGICZNA



TEORETYCZNE PODSTAWY SYNCHORNIZACJI

Algorytmy synchronizacja w najprostszej postaci.

• Algorytmy synchronizacji zegarów:

– algorytm cristiana – z pasywnym serwerem czasu

– czas logiczny – czas uzgadniany 

– znacznik czasu lamporta – relacja uprzedniości zdarzeń, porządek 

chronologiczny

– wektorowe znaczniki czasu - przyczynowość

• Modele i protokoły spójności – reguły utrzymania spójności

– Modele ukierunkowane na dane – modele statyczne

– Modele ukierunkowane na klienta – modele dynamiczne ukierunkowane na 

mobilnych klientów



PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH TECHNOLOGII I 
NARZĘDZI DO REPLIKACJI I SYNCHRONIZACJI 

PLIKÓW

• Microsoft Sync Framework - technologia

• Rsync – protokół, algorytm, aplikacja

• Unison File Synchronizer - aplikacja



MODEL SYNCHRONIZACJI PLIKÓW

Zadania modelu:
• Precyzyjne, proste i konkretne ramy dla synchronizacji plików.
• Zdefiniowanie podstawowych pojęć
• Opisanie pożądanych zasad działania synchronizatora
Ogólny schemat procesu synchronizacji plików.



MODEL SYNCHRONIZACJI PLIKÓW cd ..

• Sposoby wykrywanie aktualizacji – update detection
– Trivial update detector – predykat ciągłej prawdy
– Exact update detector - porównywanie stanów przed i po synchronizacji
– Simple modtime update detector 
– Modtime inode update detector (unix, linux)
– On-line update detector (np.Windows) – śledzenie historii zmian

• Rekoncyliacja – propagowanie modyfikacji – propagating all non-conflicting 
updates



PROBLEMY ZWIĄZANE Z SYNCHRONIZACJĄ 

PLIKÓW I KATALOGÓW

• Prawidłowe rozpoznawanie zmodyfikowanych plików i katalogów
• Współbieżna modyfikacja
• Wolne media transmisyjne
• Duże paczki danych
• Uprawnienia w systemie plików



WYBÓR TECHNOLOGII I NARZĘDZI DO 

WYKONANIA SYSTEMU

• Ogólna architektura budowanego systemu

• Zakres realizacji



WYBÓR TECHNOLOGII I NARZĘDZI DO 

WYKONANIA SYSTEMU cd..

• Microsoft Sync Framework

– Podstawowe komponenty Sync Framework



WYBÓR TECHNOLOGII I NARZĘDZI DO 

WYKONANIA SYSTEMU cd..
• Microsoft Sync Framework

– Mechanizm przebiegu 

procesu synchronizacji 

w Sync Framework



WYBÓR TECHNOLOGII I NARZĘDZI DO 

WYKONANIA SYSTEMU cd..
Główne cechy providera dla synchronizacji plików

Synchronizacja uwzględniająca: zawartość plików, nazwy plików i katalogów, 
znaczniki czasu, atrybuty

– Obsługa filtrowania synchronizowanych danych
– Hashowanie plików do wykrywania zmian wewnątrz plików
– Wbudowane polityki rozwiązywania konfliktów synchronizacji
Wykrywanie aktualizacji - metadane
Wykrywanie i obsługa konfliktów synchronizacji  

– Konflikt jednoczesnej aktualizacji – najmłodszy wygrywa
– Konflikt jednoczesnej aktualizacji i usuwania – aktualizacja ponad 

usuwaniem 
– Konflikt jednoczesnego tworzenia pliku i usuwania katalogu – tworzenie 

ponad usuwaniem
– Konflikt nazw katalogów – mergowanie zawartości
– Konflikt nazw plików 

• Konflikt jednoczesnego utworzenia plików o tej samej nazwie 
• Konflikt jednoczesnego utworzenia pliku i zmiany nazwy – pozostają 

oba pliki a nazwa jednego jest deterministycznie zmieniana
Obsługa błędów synchronizacji i odzyskiwanie danych – synchronizacja 
częściowa
Zbieżność aktualizacji i gwarancje spójności – blokowanie synchronizacji do 
kolejnej sesji



WYBÓR TECHNOLOGII I NARZĘDZI DO 

WYKONANIA SYSTEMU cd..
Parametryzacja synchronizowanych danych
• Kierunek synchronizacji: Upload, Download, UploadAndDownload, 

DownloadAndUpload
• Symulowanie synchronizacj
• Opcje synchronizacji

– Porównanie zawartości plików
– Przenoszenie do systemowego kosza plików stanowiących konflikt
– Przenoszenie do systemowego kosza plików usuwanych podczas 

synchronizacji
– Przenoszenie do systemowego kosza plików nadpisanych podczas 

synchronziacji
• Opcje filtrowania

– Wyłączenie z synchronizacji podfolderów
– Wyłączenie z synchronizacji określonych atrybutów obiektów
– Wyłączenie z synchronizacji określonych nazw plików
– Włączenie do synchronizacji określonych nazw plików

• Wybór domyślnej polityki rozwiązywania konfliktów: merge, source 
wins, destination wins



ARCHITEKTURA SYSTEMU, PROJEKT BAZY 

DANYCH I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

• Zakres i kontekst przedsięwzięcia

• Wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne

• Budowa aplikacji – podstawowe klasy
– Synchronizer
– SyncOption
– UpdateDetector
– Reconciliator
– DBTools



BUDOWA APLIKACJI – PRZYPADKI UŻYCIA



BUDOWA APLIKACJI cd..
• Komunikacja między obiektami



BUDOWA APLIKACJI cd..
• Komponenty systemu



Projekt bazy danych



Interfejs użytkownika – główne okno aplikacji



Interfejs użytkownika – definiowanie synchronizacji



Interfejs użytkownika – filtry i parametry



IMPLEMENTACJA - ZASTOSOWANE WZORCE 
PROJEKTOWE

MVC – (Model-View-Controler)
DataLayer
FileSynchronizer
BusinessLayer

Observer

State 



IMPLEMENTACJA CD.. 
FILESYNCPROVIDER – UWAGI

– Główne metody: DetectChanges(), Syncrhonize()

– Typy konfliktów synchronizacji: Concurrency conflict, constraint conflict

• Collision conflict

• Missing parent conflict

• Other

– Ogłaszanie wystąpienia konfliktu

• ItemConflicting

• ItemConstraint

– Sposób rozwiązania konfliktu

• SetResolutionAction (ConflictResolutionAction)



TESTOWANIE APLIKACJI 
• Wnioski

– ArgumentOutOfRangeException – dla synchronizacji 
UploadAndDownload przy jednoczesnym usunięciu obiektu z 
repliki docelowej i zmianie nazwy w replice źródłowej 

– MERGE - dla plików powoduje przeniesienie pliku do katalogu 
tymczasowego i zrekocyliowanie replik wg danych ze źródła. Pliki 
w katalogu tymczasowym są przechowywane do kolejnej sesji 
synchronizacji, w której zostają uspójnione. 

– Równoczesna modyfikacji nazw katalogów w replikach. Dla 
kierunku synchronizacji UploadAndDowload – wystąpił wyjątek 
ArgumentOutOfRangeException, dla kierunku 
DownloadAndUpload synchronizacja przebiega poprawnie.



PODSUMOWANIE
Wykorzystana w pracy technologia, moim zdaniem, pozwoliła na
zrealizowanie aplikacji zgodnie z założonym tematem pracy, pomimo, że nie
wszystkie wymagania stawiane aplikacja udało się zrealizować. Testy aplikacji
wykazały, co prawda, że sam Framework w specyficznych przypadkach może
nie zachowywać się jeszcze stabilnie ale należy mieć na uwadze, że
technologia Sync jest nowa i docenić jej zalety. Niewykluczone, że wersja
Sync Framework 3.0 będzie obsługiwała również synchronizację plików przez
Internet – co pozwoli również na rozbudowę aplikacji.



Dziękuję 
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