
Zálohovanie ,archivácia, 
klonovanie údajov



Podstata rozdielu

• Zálohovanie dát je vytváranie záložnej kópie dát.
Záložná kópia slúži na obnovenie "živých" dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo 
zničeniu. 
Môže byť vykonávané manuálne alebo automaticky. 
Automatické zálohovanie sa vykonáva v určitých časových intervaloch. 

• Archivácia dát je vytváranie  archívnej kópie dát.
Slúži na spätné zistenie, v akom stave boli dáta v určitom čase.
Podľa vnútorných predpisov organizácie, alebo zákonných nariadení sa musí archívna kópia
archivovať predpísanú dobu.

• Klonovanie dát je vytváranie bitovej  kópie –sektor po sektore.
Tento  proces vytvárania kópie  nevidí oddiel zavádzača, oddiel OS, súbory,
priečinky, filesystém.
Vlastne ho ani nezaujíma čo je to za dáta- to nie je jeho úloha. 
Obnova je teda 100% .
Klonuje to aj s vírusmi. 

Klonovať sa môžu disky a rovnakou kapacitou  



Čo znamená zálohovanie ?

• Mať odloženú aspoň jednu kópiu pre prípad 
straty originálu

• Byť chránený voči náhodnej strate 
užívateľských dát, zničeniu databázy, 
poškodeniu hardvéru alebo proti živelným 
pohromám

• Práca systémového správcu a dohľad na 
priebeh zálohovania a odkladanie 
zálohovacích médií na bezpečné miesto



Čo je to obnova dát ?

• Súbory sa občas stratia – každému sa  aspoň raz 
podarilo zmazať niečo, čo neskôr potreboval

• Akákoľvek technológia nie je na 100% spoľahlivá
– každé zariadenie sa skôr, či neskôr raz pokazí

• Živelné pohromy a ich sprievodné javy môžu 
zničiť nielen dáta, ale aj zálohy

• Obnova  je proces kopírovania záložných dát na 
pôvodné miesto v prípade potreby



Dôvody zálohovania

• Chyba užívateľa – omylom vymazané dáta

• Chyba správy dát – správca systému omylom 
zmaže aktívny účet

• Hardverová chyba

• Softverová chyba

• Elektronický prienik a vandalizmus – úmyselná 
zmena alebo mazanie dát

• Prírodné pohromy – záplavy, požiar,zemetrasenie

• Iné pohromy – výbuch plynu, havária lietadla



Tvorba zálohovacieho plánu

• Ako dôležité dáta sú v našom systéme ?
• Ako často treba zálohovať ?
• Aký je najvhodnejší čas na zálohovanie ?
• Ako rýchlo treba dáta obnoviť ?
• Ako dlho treba uchovávať zálohy ?
• Uloženie zálohovaných dát na bezpečné miesto ?
• Existuje zariadenie na zálohovanie dát ?
• Aký typ zálohovania zvolíme ?
• Kto bude zodpovedný za zálohovanie ?



Typy zálohovania

• Plná záloha ( full )

• Rozdielová záloha ( differential )

• Prírastková záloha ( incremental )

• Zrkadlová záloha ( mirror )

• Delta záloha



• Plná záloha: základná záloha súborov, obsahuje 
všetky zálohované súbory. Plnú zálohu je 
potrebné urobiť minimálne jedenkrát na začiatku. 
K nej je potom možné pridávať rozdielovú, alebo 
prírastkovú zálohu.

• Rozdielová záloha: zálohujú sa zmeny od 
poslednej plnej zálohy. Vyžaduje menej miesta, 
než plná záloha, ale viac než prírastková. Pri 
obnovení je potrebná plná, aj jedna rozdielová 
záloha. 

Plná a rozdielová záloha



• Prírastková záloha: obsahuje iba zmenené 
súbory od ľubovoľnej poslednej zálohy. Pri prvom 
spustení vyžaduje plnú zálohu. Každá ďalšia záloha je 
založená na predchádzajúcej. Vyžaduje menej miesta, 
ale pri obnove vyžaduje plnú zálohu a všetky 
nasledujúce zálohy. Tiež sa zvyšuje čas, potrebný 
k prípadnej obnove súborov. Raz za čas je vhodné 
vytvoriť plnú zálohu. Zvyčajný režim zálohovania je 
práve vytváranie inkrementálnych záloh.

• Zrkadlová záloha : je to iba bežné prekopírovanie 
zálohovaných súborov

Prírastková a zrkadlová záloha



• Delta záloha : dokáže identifikovať a zálohovať 
len zmenené časti súborov. To sa využíva pri 
pravidelnom zálohovaní obrovských, často sa 
meniacich súborov, napr. priečinky poštových 
programov. Tie dosahujú rádove veľkosť  niekoľko GB. 
Pri zálohovaní inkrementálnym spôsobom by tak po 
zmene týchto súborov boli vždy zálohované celé tieto 
súbory, hoci sa zmenili len o niekoľko nových e-
mailov.

• Delta zálohovaním disponujú iba softvéry vyššej 
kategórie pre zálohovanie serverov

Delta záloha



Príklady zálohovacích programov

• Backup4all

• Acronis True Image

• DriveImage XML

• Symantec Ghost



Acronis True Image • vynikajúci nástroj na 
zabezpečenie našich 
dát

• dokáže zazálohovať 
kompletný a presný 
obraz vášho disku 
alebo oddelených častí 
(partition)

• umožňuje obnovu 
ich obsahu, vrátane 
operačného systému, 
nainštalovaných 
programov, osobných 
dát a nastavení. 



Acronis True Image Hlavnémožnosti programu

• tvorba záloh disku za behu systému

• obnova celého systému alebo
jednotlivých súborov a adresárov
• tvorba a obnova diskových záloh vo
Windows bez nutnosti reštartu
• plánovanie automatických záloh
• viaczväzkové archívy
• ochrana heslom
• podpora pevných diskov s ľubovolnou
veľkosťou
• podpora všetkých IDE diskov a SCSI
RAID radičov
• tvorba inkrementálnych obrazov diskov
• nástroj pre verifikáciu image súborov
• klonovanie a upgrade pevných diskov
• klonovanie obsahu starého disku na
nový



Backup4all



DriveImage XML



DriveImage XML



Symantec Ghost



KONIEC


