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Abstrak
Pencatatan (journaling) merupakan salah satu keistimewaan dari file systems yang modern. Suatu
file system journal akan men-cache data yang akan dituliskan ke file system untuk memastikan agar
data tersebut tidak hilang ketika terjadi power loss atau system malfunction. Menganalisa journal
data dapat membantu dalam mengidentifikasi file-file mana yang baru saja di-overwrite. Pada
kondisi-kondisi tertentu, dengan menganalisa journal file systems kita dapat mengetahui atau
melihat file-file yang sudah dihapus ataupun previous version dari suatu file tanpa harus melakukan
review pada hex dump dari sebuah drive. Pembahasan kali ini adalah mengenai journal pada file
system ReiserFS dan ext3.
I.

Pendahuluan
Pencatatan (journaling) adalah suatu kemajuan teknologi dari file systems. Fitur ini
bekerja pada semua file systems yang modern, termasuk NTFS (Windows-NT/2000/XP),
HFSJ (Mac OS X), ext3 (Linux), dan ReiserFS (Linux).
Suatu file system journal bekerja dengan cara men-cache sebagian atau seluruh data
yang ditulis pada suatu bagian dari disk sebelum ditulis ke file system. Ketika suatu saat
terjadi power loss, malfunction, atau sesuatu yang tidak normal, journal tersebut dapat
diulangi kembali untuk menyelesaikan penulisan yang belum selesai sehingga dapat
menghindari file system corruption karena operasi penulisan yang belum selesai. Ini
berarti bahwa previous file akan disimpan dengan periode terbatas di luar normal file
system. Karena itu, walaupun suatu file tertimpa (overwritten) atau terhapus,
dimungkinkan untuk mengembalikan lagi konten dari file tersebut dengan menganalisa
journal dari suatu file system.

II.

Dasar Teori
1. Struktur ReiserFS
ReiserFS mempunyai suatu struktur blok dengan ukuran blok-blok yang tetap
(biasanya 4.096 byte). Struktur blok dari ReiserFS adalah seperti gambar berikut :

Blok pertama pada struktur ReiserFS adalah superblock. Tidak seperti file system
yang lainnya (misalnya ext2), ReiserFS hanya mempunyai sebuah superblocks.
Struktur dari superblock tersebut ditunjukkan pada tabel 1 di bawah.
ReiserFS bitmap blocks adalah blok-blok khusus untuk mengidentifikasi blok yang
sudah terpakai dan yang belum terpakai. Setiap bit pada bitmap block bertindak
sebagai “used bit” untuk suatu single block pada file system.
ReiserFS mempunyai tiga jenis data blocks yaitu, unformatted data blocks, internal
data blocks, dan leaf blocks.

tabel 1

2. Struktur ext3
File system ext3 merupakan pengembangan dari file system ext2 yang sebelumnya,
dengan menambahkan fitur journaling. Ext3 menjadi file system yang terpopuler di
Linux, dan biasanya menjadi pilihan default untuk suatu installasi baru.
Seperti ReiserFS, ext3 juga menggunakan struktur blok. Ukuran blok di seluruh file
system sama, bergantung pada ukuran file system tersebut, meskipun demikian,
harga default-nya adalah antara 1.024 atau 4.096 byte. 1.024 byte pertama dari ext3
file system selalu terpakai. Jika di dalam file system ada boot kernel, maka byte-byte
ini akan berisi boot information.

Superblock pada ext3 file system menyimpan informasi-informasi umum, misalnya
nama, ukuran, dan data kapan terakhir kali dipakai. Ext3 file system hanya
mempunyai satu primary superblock, walaupun dapat dibuat backup copy-nya juga
dapat disimpan di sepanjang file system. Struktur dari ext3 superblock dapat dilihat
pada tabel 2 di bawah.
File system ext3 menaruh file metadata dalam suatu struktur data yang disebut
inodes. Inodes disimpan pada blok-blok khusus yang dinamakan inode tables.
Panjang standar dari suatu inode adalah 256 byte. Setiap struktur inode dapat
menampung hingga dua belas direct pointer, yang berhubungan dengan alamatalamat dari blok file system dimana dua belas blok yang pertama dari suatu file
diletakkan. Jika file terlalu besar untuk diletakkan pada dua belas blok pertama
(biasanya 12 KB atau 48 KB), maka pointer akan dijadikan ke single, double, dan
triple indirect pointer blocks. Suatu single indirect pointer adalah alamat dari blok
file system yang terdiri dari semua direct pointer. Selanjutnya, double dan triple
indirect pointer menunjuk kepada blok file system yang mengandung single dan
double idirect pointer. Struktur detail dari ext3 inode dapat dilihat pada tabel 3.
tabel 2

tabel 3

Blok-blok pada ext3 disusun menjadi block groups. Block groups diuraikan dalam
suatu blok atau sekelompok blok bernama “the group descriptor table”, yang selalu
mengikuti superblock atau copy dari superblock.
Setiap block group berisi dua bitmap block, satu untuk blok dan yang lainnya untuk
inode. Setiap bit dalam blok bitmap menunjukkan status dari salah satu blok atau
inode dalam group tersebut apakah allocated atau unallocated. Blok dan inode
berhubungan pada older version dari suatu content file atau suatu file yang
terhapus. Blok yang belum pernah dialokasikan diwakili dengan “0”, sedangkan yang
berisi content dari suatu file atau metadata dan yang dipakai oleh file system
diwakili dengan “1”.

III.

Pembahasan
Suatu journal, pada umumnya berisi raw blok yang akan dituliskan ke hard disk. Blokblok ini dapat berupa unformatted user data atau mungkin blok-blok dalam struktur
internal dari suatu file system tree. Ketika suatu file dimodifikasi pada drive, blok-blok
berisikan raw data, baik secara terpisah atau di dalam metadata itu sendiri, ditulis ulang
bersama dengan metadata. Dengan menggunakan peta blok (block map) pada
permulaan journal dapat membantu menentukan blok-blok mana yang berhubungan
dengan suatu file tertentu.
Adalah suatu hal yang penting untuk mengingat bahwa journal berisi lebih dari sekedar
file-file yang terhapus. Previous versions dari suatu file juga dapat ditemukan bersama
modifikasi yang terakhir. Sementara MAC times menayampaikan hanya jika file
dimodifikasi, dibuat, atau diakses, journal melacak bagian mana dari file tersebut yang
terakhir dimodifikasi.

1. Journal pada ReiserFS
ReiserFS dalam Linux mempunyai ukuran journal tertentu yang terdiri dari 8.192
byte blok, ditambah 4.096 byte blok header, dengan ukuran total sekitar 32 MB.
Blok header menggunakan dua belas byte pertama untuk selalu memantau blok
mana yang merupakan potongan terakhir dan dimana untuk memulai potongan
selanjutnya, juga sebagai mount information.
Remainder dari suatu journal terdiri dari sejumlah catatan (transaction) dalam
urutan melingkar. Setiap catatan dimulai dengan description block, yang
mengidentifikasi catatan dan menyediakan separuh dari peta yang menunjukkan
dimana untuk menaruh blok data. Catatan tersebut diakhiri dengan blok akhir yang
berisi bagian yang tersisa dari peta blok dan hubungan dari catatan tersebut seperti
pada gambar berikut :

Journal pada ReiserFS mempunyai ukuran standar 32 MB, yang cukup untuk jumlah
data yang besar, termasuk dokumen, gambar-gambar, dan materi lainnya.
Menghapus file pada ReiserFS pada umumnya tidak akan membersihkan journal,
sekalipun dengan utility penghapusan.
Catatan (transaction) dalam ReiserFS mengandung seluruh blok data yang akan
ditulis ke hard drive, berfungsi sebagai cache pada komputer. Selanjutnya, catatan
dalam cache tidak akan dihapus sampai terjadi overload. Jadi catatan tersebut akan
ada cukup lama dan berisi copy dari recent data.
2. Journal pada ext3
Ukuran journal pada file system ext3 bergantung pada ukuran file system seperti
pada tabel di bawah ini. Secara default, hanya metadata yang disimpan di journal.

Blok pertama pada journal selalu berisi journal superblock khusus yang menyimpan
informasi spesifik dari journal tersebut (tabel 4). Isi dari journal tersebut disimpan
dengan urutan melingkar dan setiap isian mempunyai satu blok masukan dan paling
sedikit satu descriptor block (tabel 5). Descriptor block menyediakan urutan-urutan

dari catatan (transaction) dan blok-blok file system yang disimpan. Jika catatan
memuat lebih banyak blok dari yang dapat dimuat dalam satu descriptor block,
maka descriptor block yang lain akan dibuat untuk menampung sisa blok.
Bila file system pada data journaling mode, new versions dari suatu data dituliskan
pada journal sebelum ditulis ke disk. Seperti pada ReiserFS journal, jornal pada ext3
juga dapat menyediakan informasi-informasi tentang content dari file yang tua,
terhapus, atau termodifikasi.
Pada file system ext3 dengan pengaturan journal default, hanya perubahan pada
metadata yang ditulis di journal. Semua blok-blok non-journal dicatat hanya bila ada
modifikasi. Oleh sebab itu, jika sebuah file di-edit, semua metadata dicatat bersama
content file yang baru. Walaupun metadata ini dapat sangat berguna untuk data
recovery, hanya blok-blok data yang tersimpan di journal saja yang dapat digunakan
untuk keperluan ini. Untuk memungkinkan journaling semua data, diperlukan untuk
memuat file system dengan option data=journal (di Linux).
tabel 4

tabel 5

IV.

Kesimpulan
Karena suatu journal dari file system men-cache data mengenai file yang ditulis, maka
menganalisa journal dapat menyediakan informasi yang berharga tentang versi-versi
yang lau dari sebuah file. Pada kondisi yang benar, suatu journal dapat menjabarkan
informasi-informasi tentang file yang terhapus dan versi lalu (previous version) dari
suatu file tanpa harus melakukan review hex dump dari suatu drive. Journal juga dapat
memberikan bukti mengenai file-file yang tertumpuk (overwriteten) atau dihapus
dengan deletion utility.
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