
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

GLÁUCIO SILVA ANJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERBRA - UMA NOVA FERRAMENTA PARA BACKUP,  

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E CONTAS DOS USUÁRIOS  

DURANTE O PROCESSO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA 

 OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS® 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 



 

GLÁUCIO SILVA ANJOS 

 

 

 

FERBRA - UMA NOVA FERRAMENTA PARA BACKUP,  

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E CONTAS DOS USUÁRIOS  

DURANTE O PROCESSO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA 

 OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS® 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Siste-

mas de Computação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito par-

cial para obtenção do título de Tecnólo-

go em Sistemas de Computação. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Leandro Soares de Sousa 

 

Niterói 

2017 



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecária responsável: Fabiana Menezes Santos da Silva - CRB7/5274

A599f Anjos, Gláucio Silva
  FERBRA - : uma nova ferramenta para backup, restauração de
arquivos e contas dos usuários durante o processo de
reinstalação do sistema operacional Microsoft Windows /
Gláucio Silva Anjos ; Leandro Soares de Sousa, orientador.
Niterói, 2017.
  68 f.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da
Computação)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de
Computação, Niterói, 2017.

  1. Manutenção. 2. Sistema operacional. 3. Produção
intelectual. I. Sousa, Leandro Soares de, orientador. II.
Universidade Federal Fluminense. Instituto de Computação.
III. Título.

                                      CDD -



 

GLÁUCIO SILVA ANJOS 

 

 

FERBRA - UMA NOVA FERRAMENTA PARA BACKUP,  

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E CONTAS DOS USUÁRIOS  

DURANTE O PROCESSO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA 

 OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS® 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Siste-

mas de Computação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito par-

cial para obtenção do título de Tecnólo-

go em Sistemas de Computação. 

 

Niterói, ___ de _______________ de 2017. 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Leandro Soares de Sousa, D.Sc. – Orientador 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Julliany Sales Brandão, DSc. – Avaliadora 

CEFET-RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho а Deus qυе permitiu 

uma nova chance, iluminou о caminho e me 

deu forças para caminhar. Aos meus ama-

dos pais Lúcio e Maria Geralda. E ao meu 

querido irmão Lúcio Júnior. 



 

AGRADECIMENTOS 

A Deus e a Virgem Maria pela oportunidade e 

força concedida durante toda essa jornada. 

 

Aos meus pais e meu irmão pelo apoio, com-

preensão, colaboração e incentivo. 

 

A minha sobrinha pelas alegrias, fonte de re-

novação e força para prosseguir 

 

A minha namorada pela fonte de inspiração, 

apoio e incentivo. 

 

Ao orientador Leandro pela atenção, ajuda, 

paciência e dedicação. 

 

Aos colegas de trabalho pela ajuda com su-

gestões e opiniões. 

 

A todos tutores e orientadores pela ajuda, 

atenção e estímulo concedido durante o de-

correr do curso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Determinação, coragem e autoconfiança 

são fatores decisivos para o sucesso. Se es-

tamos possuídos por uma inabalável deter-

minação conseguiremos superá-los. Inde-

pendentemente das circunstâncias, deve-

mos ser sempre humildes, recatados e des-

pidos de orgulho." 

 

Dalai Lama 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda diversos problemas que podem ocorrer durante a 
cópia (backup) e posterior restauração de arquivos dos usuários do computador no 
processo de reparo e ou reinstalação do sistema operacional Microsoft Windows®.  

Há algum tempo trabalhando no setor de suporte de uma empresa pública de 
informática, no qual são enfrentados variados problemas relacionados a manutenção 
de computadores diagnosticados diariamente.  

Para a solução de grande parte desses problemas é necessário realizar a ins-
talação ou reinstalação do sistema operacional. Porém, para tal procedimento é an-
tes necessário realizar a cópia dos arquivos utilizados pelos usuários bem como os 
programas utilizados para posteriormente restaurá-los. 

A cópia (backup) e posterior restauração da conta, programas e arquivos dos 
usuários pode se tornar um processo trabalhoso e demorado, visto que o sistema 
operacional em questão pode conter várias contas de usuário e consequentemente 
uma grande quantidade de arquivos a serem salvos. 

Diante dessas dificuldades e visando a segurança, otimização e desempenho 
no que diz respeito a manipulação desses arquivos, uma ferramenta de apoio foi 
pensada, desenvolvida e será apresentada neste trabalho tendo como objetivo auxi-
liar, principalmente os técnicos em informática, durante a manipulação desses arqui-
vos no processo de reinstalação do sistema operacional.  

 
. 

Palavras-chaves: backup, manutenção, reinstalação, contas de usuários, ar-
quivos, sistema operacional. 



 

ABSTRACT 

This paper addresses several issues that may occur during backup and sub-
sequent restoration of computer user files in the repair process and/or reinstallation 
of the Microsoft Windows® operating system. 

For some time now working in the support sector of a public computer compa-
ny, in which various problems related to the maintenance of computers diagnosed 
daily are faced. 

To solve most of these problems, you must perform the installation or reinstal-
lation of the operating system. However, for such a procedure it is necessary to per-
form a copy of the files used by the users as well as the programs used to later re-
store them. 

Backing up and restoring users' accounts, programs, and files can become a 
laborious and time-consuming process, since the operating system in question can 
contain multiple user accounts and consequently a large number of files to be saved. 

In view of these difficulties and with a view to security, optimization and per-
formance with regard to the manipulation of these files, a support tool was designed, 
developed and presented in this work with the objective of assisting, mainly, comput-
er technicians, during the manipulation of these files in the process of reinstalling the 
operating system.Keywords: copy, maintenance, reinstallation, accounts, files, user, 
operating system. 

 

Keywords: backup, maintenance, reinstallation, user accounts, files, operating 
system 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos procedimentos mais trabalhosos durante o reparo de um compu-

tador diz respeito à cópia dos arquivos dos usuários que o utilizam. Tais arquivos 

merecem muita atenção, pois uma vez perdidos ou corrompidos dificilmente podem 

ser recuperados.  

Geralmente, diante da necessidade de reinstalar o sistema operacional, 

os técnicos que trabalham em empresas que prestam serviços de manutenção em 

computadores, inicialmente, identificam as pastas a serem copiadas de acordo com 

às necessidades dos usuários. Posteriormente, é efetuada a cópia dessas pastas 

para um local seguro e, após o reparo do computador, as pastas devem ser devolvi-

das ao computador já reparado. Tal procedimento pode demandar muito tempo além 

de requerer muita atenção, principalmente quando o sistema operacional possui vá-

rias contas de usuário, como é o caso do cenário analisado neste trabalho. O risco 

de alguma pasta deixar de ser copiada é grande no processo manual, pois, por um 

simples descuido, algo pode deixar de ser copiado. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

As dificuldades encontradas no processo atual de cópia e posterior res-

tauração dos arquivos dos usuários foi a principal motivação para o desenvolvimento 

do presente trabalho. 

Tais problemas podem surgir principalmente em função da exigência de 

grande concentração e também pelo de tempo consumido neste processo de sele-

ção, cópia e restauração dos arquivos utilizados pelos usuários do sistema. Uma 



 

 

 

simples distração na seleção das pastas a serem copiadas pode comprometer a 

confiabilidade e qualidade do trabalho executado no computador.  

Outro fator, que motivou o desenvolvimento deste trabalho, foi a dificulda-

de em encontrar algum software que, além de fazer o backup de arquivos e progra-

mas, também recriasse as contas de usuário e restaurasse os seus respectivos ar-

quivos. Essa operação deve colocar os arquivos exatamente para o mesmo local 

onde estavam anteriormente a reinstalação do sistema operacional. Dessa forma, 

trazendo um menor ou nenhum impacto ao usuário, no que diz respeito ao seu am-

biente de trabalho e a localização dos seus arquivos na após a manutenção no sis-

tema operacional.  

O elevado tempo necessário para realização do procedimento atualmente 

foi outra motivação. A diminuição do tempo empregado traria como consequência 

um aumento da produtividade, através da realização de outras tarefas, do técnico ou 

utilizador do software. 

Essas dificuldades e a possibilidade de diminuição no tempo requerido 

para esta tarefa motivaram o desenvolvimento da FerBRA - Ferramenta para Cópia 

e Restauração de Arquivos apresentada neste trabalho.  

 

 

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO 

O objetivo é de apresentar o desenvolvimento e funcionamento de uma 

ferramenta, a FerBRA, que visa automatizar todo procedimento de backup e posteri-

or restauração de arquivos dos usuários, durante o processo de reinstalação do sis-

tema operacional Microsoft Windows®, visando diminuir os riscos e otimizando o 

tempo empregado atualmente para tal procedimento. 

 



 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho apresentado foi dividido na seguinte forma: 

 

 No capítulo 2 é abordado um breve estudo sobre o funcionamento das 

contas de usuários, suas respectivas pastas de trabalho, os principais ti-

pos de arquivos manipulados por usuários e o padrão de organização das 

pastas utilizadas pelo sistema operacional Microsoft Windows®, em suas 

diversas versões. 

 

 No capítulo 3 é abordada a situação atual, os problemas encontrados e as 

desvantagens do procedimento de backup e restauração dos arquivos 

adotado atualmente no cenário analisado. 

 

 No capítulo 4 é apresentada a solução proposta ou a ferramenta (Fer-

BRA). Inicialmente serão destacados os requisitos para o bom funciona-

mento desta ferramenta, bem como a linguagem de programação que foi 

utilizada para desenvolvê-la, um breve resumo sobre o seu funcionamen-

to e os copiadores oferecidos por ela. Também esse capítulo inclui um 

passo-a-passo do funcionamento da FerBRA para realização da cópia e 

restauração dos arquivos. 

 

 Finalmente, o capítulo 5 descreve alguns projetos propostos para melho-

ramentos no software, além das conclusões obtidas com este trabalho. 

 



 

 

 

2 CONTAS DE USUÁRIO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

DAS PASTAS NO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT 

WINDOWS® 

Dentre as várias funções do sistema operacional, uma delas possui o im-

portante papel de ajudar a organizar os arquivos utilizados pelos usuários. O sistema 

operacional Microsoft Windows® trabalha com o conceito de contas de usuário. Uma 

conta de usuário define as ações que um usuário pode executar no ambiente opera-

cional, seus direitos e suas permissões para usar o computador e para acessar re-

cursos. A conta de usuário é identificada por um nome de usuário, que identifica ex-

clusivamente cada usuário do sistema no computador.  

 

 

2.1 CONTAS DE USUÁRIO E SUAS RESPECTIVAS PASTAS DE TRABALHO 

As contas de usuário permitem que uma pessoa tenha acesso ao compu-

tador e aos seus programas. Para entrar no ambiente de trabalho do sistema opera-

cional é necessário introduzir um nome para a conta e opcionalmente uma senha.  

Essas contas de usuário são geralmente criadas localmente no sistema 

operacional pelo administrador do computador ou pertencentes e gerenciadas por 

um controlador de domínio. 

Para atender às necessidades de uma organização com vários computa-

dores, como grandes empresas, por exemplo, as contas de usuários podem ser ge-

renciadas por um único computador servidor também chamado de controlador de 

domínio. Neste caso, o usuário pode fazer o logon em qualquer computador da or-

ganização que seja membro deste domínio sem a necessidade de criar previamente 



 

 

 

uma conta local em cada um deles, pois tal conta já está definida no servidor contro-

lador de domínio. Já as contas locais são criadas individualmente em cada compu-

tador.  

Ao criar uma conta de usuário, nas diversas versões do sistema operaci-

onal Windows®, uma estrutura de pastas é automaticamente criada e atribuída a es-

te novo usuário. Essa estrutura de pastas tem como uma das finalidades, a de orga-

nizar os arquivos do usuário. Elas definem por exemplo, onde serão armazenados 

os documentos, imagens, vídeos de cada usuário do sistema.  

Diante das circunstâncias nas quais é necessário realizar algum tipo de 

manutenção no computador é recomendável fazer uma cópia de segurança dos ar-

quivos armazenados nessas pastas, uma vez que nelas se encontram os arquivos 

manipulados e armazenados pelos usuários. 

 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NOS AMBIENTES MICROSOFT WINDOWS® 

Uma das primeiras versões deste sistema operacional, o Microsoft Win-

dows XP®, armazena os arquivos de cada usuário em uma pasta principal denomi-

nada de “Documents and Settings”. O formato padrão dessas pastas é estruturado 

conforme pode ser visto na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Estrutura das pastas de Usuário no Windows XP® 

 



 

 

 

A pasta “Desktop” é a responsável por armazenar os arquivos, pastas e 

links que podem ser vistos na área de trabalho do usuário. Já a pasta “Meus Docu-

mentos” é a que armazena os arquivos manipulados pelos usuários, como por 

exemplo planilhas, documentos de texto, imagens e etc. 

A Figura 2 ilustra um exemplo de como é estruturado este conceito nesta 

versão do sistema operacional: 

 

Figura 2: Exemplo da estrutura das pastas de Usuário no Windows XP® 

 

As versões posteriores como o Microsoft Vista®, Windows 7®, Windows 

8®, Windows 8.1® e Windows 10® utilizam uma estrutura um pouco diferente, ou se-

ja, as pastas com o nome dos usuários ficam armazenas em uma pasta de nível su-

perior chamada “Users”. O formato padrão desta estrutura é definido de acordo com 

o mostrado na Figura 3. 



 

 

 

 

Figura 3: Estrutura das pastas de Usuário no Windows 7, 8 e 10® 

 

A Figura 4 a seguir exemplifica esta estrutura. 

 

Figura 4: Exemplo da estrutura das pastas de Usuário no Windows 7, 8 e 10® 



 

 

 

Como observado nas figuras 1 e 3, existe uma pequena diferença entre a 

estrutura utilizada na versão Windows XP® e a outras versões posteriores ao Win-

dows 7®. Nota-se uma organização mais específica nas versões posteriores ao Win-

dows XP®, uma vez que existem pastas específicas para Imagens, Documentos, 

Downloads e Vídeos diferentemente da versão antiga, onde estes arquivos são ar-

mazenados dentro de uma pasta mais genérica chamada de “Meus Documentos”. A 

pasta “Desktop”, está presente em todas as versões e é nela onde ficam armazena-

dos todos os arquivos e links visualizados na conhecida Área de Trabalho. 

Outra característica comum nas versões deste sistema operacional diz 

respeito a um tipo de conta de usuário específica e criada automaticamente pelo sis-

tema, que “compartilha” a sua Área de Trabalho, documentos, imagens e vídeos 

com as outras contas de usuários existentes ou futuramente criadas. Na versão Mi-

crosoft Windows XP® essa pasta é denominada como “All Users” enquanto nas ver-

sões posteriores ela é chamada de “Public”. 

Observa-se a organização desta estrutura nas figuras 5 e 6 seguintes: 

 

 

Figura 5: Pasta All Users do Windows XP® 



 

 

 

 

 

Figura 6: Pasta Public do Windows 7,8 e 10® 

Assim, como por exemplo um link ou arquivo existente na Área de Traba-

lho desta conta (“All Users” no Windows XP® ou “Public” nas versões mais recentes) 

este fica visível para todas as outras contas de usuário presentes no sistema. 

 

 

2.3 PRINCIPAIS TIPOS DE ARQUIVOS MANIPULADOS PELOS USUÁRIOS  

Cada arquivo manipulado no sistema operacional é identificado por sua 

extensão que define o seu tipo e seu nome. 

Tais extensões são sufixos que nomeiam o seu formato e também a fun-

ção que desempenham em um computador.  O formato padrão destes arquivos dar-

se por: 



 

 

 

Sintaxe: nome do arquivo .extensão 

   

Exemplos: apostila .doc 

 lembrete .txt 

 curriculum .docx 

 praia .jpg 

 gastos .xls 

 

 

Assim, cada extensão de arquivo tem um funcionamento próprio e tam-

bém conta com características individuais, para tanto, necessita de um software pró-

prio para poder ser trabalhado.  

Existem diversas extensões de arquivos conhecidas, porém grande parte 

delas, como por exemplo as conhecidas dll, com, exe, ini, vbs e outras são atribuí-

das às funções específicas no sistema operacional. Tais arquivos caracterizados 

com estas extensões geralmente não são manipulados diretamente pelos usuários.  

Porém uma outra parte desses arquivos tais como: textos, imagens, plani-

lhas, arquivos compactados, músicas e vídeos dentre outros tipos. Esses são dire-

tamente manipulados por usuários que possuem uma conta de usuário no Sistema. 

Geralmente, tais arquivos são armazenados, ou se sugere que sejam, conforme o 

seu tipo nas suas respectivas pastas, ou seja, os documentos na pasta específica 

para documentos, as imagens na pasta específica para imagens, os vídeos na pasta 

específica para vídeos e assim por diante. Na Tabela 1 são listados alguns exem-

plos de arquivos manipulados pelos usuários, suas respectivas extensões e onde 

geralmente ficam arquivados: 

 



 

 

 

Tabela 1: Tipos de Arquivos e suas pastas padrão de armazenamento 

  Geralmente armazenados em... 

Extensão Descrição 
Windows XP® Windows 7~10® 

[Unidade:] 

\Documents and Settings 

\nome do usuário\...) 

[Unidade:] 

\Users\nome usuário... 

.txt Texto simples 

\Meus Documentos \Documents 

.doc 

.docx 

.odt 

Texto mais elaborado  

(podem conter imagens, tabelas, 

gráficos, etc) 

.xls 

.xlxs 

.ods 

Planilhas eletrônicas 

.ppt 

.pptx 

.odp 

Apresentações de slides 

.pdf Documento de texto e imagem 

.jpg  

.bmp 

.png 

Imagens e figuras 
\Meus Documentos 

\Minhas Imagens 
\Pictures 

.zip 

.rar 
Arquivos compactados em um só \Meus documentos \Documents 

.mp3 

.wma 

.wav 

Áudios, músicas 
\Meus Documentos 

\Minhas Músicas 
\Music 

.mp4 

.wmv 

.mpg 

.flv 

Filmes, clipes \Meus Documentos \Videos 

 



 

 

 

2.4 A PASTA “ARQUIVOS DE PROGRAMAS” 

Por padrão os programas instalados no sistema operacional Windows® fi-

cam armazenados em uma pasta específica que é identificada pelo nome de “Arqui-

vos de Programas” ou Program Files. As versões 64bits deste sistema, contam ainda 

com uma outra pasta chamada “Arquivos de Programas (x86)” ou Program Files 

(x86). A principal função delas é a de separar os programas específicos de 32bits, 

que neste caso ficam armazenados em “Arquivos de Programas (x86)”, dos progra-

mas de 64bits que estarão armazenados na pasta Arquivos de Programas. Diferen-

temente nas versões 32bits deste sistema operacional, os programas de 32bits, que 

são os únicos compatíveis para esta versão, ficam armazenados apenas na pasta 

“Arquivos de Programas”. 

Apesar da maioria dos instaladores de programas permitirem a instalação 

dos programas em outras pastas, existem pastas destinadas ao armazenamento dos 

programas, conforme observado na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Pasta Arquivos de Programas 

Dependendo do método utilizado para reinstalação do sistema operacio-

nal, as configurações e até os dados armazenados por estes programas poderão ser 



 

 

 

perdidos durante o este processo. A ferramenta desenvolvida neste trabalho, tam-

bém permite manipular esses programas durante o processo de cópia e posterior 

restauração independentemente da versão do sistema operacional. Ou seja, permite 

o backup dos programas e suas configurações ali armazenadas de um modo sim-

ples, sem a necessidade de navegar pelas pastas a procura do que deve ser copia-

do ou não. Porém, alguns programas realmente precisarão ser reinstalados posteri-

ormente para o correto funcionamento, mas suas configurações e até dados anteri-

ormente armazenados como arquivos de base de dados, por exemplo, poderão ser 

reutilizados a partir do backup previamente realizado pelo software. 

 

 



 

 

 

3 SITUAÇÃO ATUAL 

Este capítulo aborda os procedimentos atualmente adotados no setor de 

suporte responsável pela manutenção de computadores, bem como os problemas 

detectados e várias observações realizadas sobre todo o procedimento. 

Tais problemas observados serviram de estudo para o desenvolvimento 

de uma solução para melhora deste processo de backup e restauração dos arquivos 

presentes nos computadores em manutenção. 

 

3.1 PROCESSO ATUAL 

Tendo como cenário estudado o setor de suporte a computadores de uma 

empresa pública que presta serviços de informática ao município de Volta Redonda, 

no que diz respeito a manutenção de computadores variados tipos de problemas fo-

ram analisados. Sejam estes problemas relacionados ao software ou hardware.  

As situações mais comuns constatadas foram as falhas ocorridas durante 

o carregamento do sistema operacional. Na maioria destas vezes, o sistema opera-

cional corrompido não é iniciado devido a problemas relacionados a infecção por ví-

rus, picos de energia na tensão elétrica e desligamento incorreto, por exemplo, não 

sendo possível o restabelecimento do funcionamento normal deste sistema. Nestes 

casos existe a necessidade de reinstalação do sistema operacional e a recuperação 

dos programas e arquivos dos usuários que estão armazenados neste computador. 

Dependendo do setor ao qual o computador pertence, várias pessoas po-

dem estar utilizando ou já terem utilizado esse computador. Dessa forma, o sistema 

operacional pode conter inúmeras contas de usuários e consequentemente muitos 

arquivos e programas utilizados por estes usuários. 



 

 

 

 

Figura 8: S.O. Windows XP® com inúmeras contas de usuário 

 

Figura 9: S.O. Windows 7® com inúmeras contas de usuário 



 

 

 

No exemplo mostrado na Figura 8, o primeiro sistema operacional Win-

dows XP® possui 62 contas de usuário e o segundo Windows 7® mostrado na Figura 

9 possui 20 contas de usuário.  

Portanto, para realizar o backup dos arquivos de cada usuário é necessá-

rio no primeiro sistema operacional copiar 124 pastas (62 usuários x 2 pastas), pois 

neste sistema, o Windows XP®, os arquivos dos usuários ficam armazenados em 

duas pastas: a Desktop e a Meus Documentos. 

No segundo sistema operacional mostrado é necessário copiar 120 pas-

tas, ou seja, 6 pastas de cada um dos 20 usuários (20 x 6) uma vez que este siste-

ma armazena os arquivos dos usuários nas pastas Desktop, Documentos, Downlo-

ads, Imagens, Músicas e Vídeos. 

Os sistemas operacionais Microsoft Windows® possuem um recurso du-

rante a reinstalação do sistema que permite manter esses arquivos e programas no 

disco rígido sem a necessidade de realizar um backup anteriormente. Para tal, basta 

reinstalar o sistema operacional sem excluir a partição onde ele se encontra. Utili-

zando esse recurso uma pasta de nome “Windows.old” é criada e os arquivos dos 

usuários em questão são copiados para essa pasta assim como todos os programas 

presentes na pasta Arquivos de Programas. As subpastas presentes na pasta raiz 

do Sistema também são mantidas.  

No cenário que foi analisado emprega-se, atualmente, além do procedi-

mento acima supracitado, este outro método que pode ser verificado no fluxograma 

mostrado na Figura10 e descrito no passo a passo na sequência: 

 



 

 

 

 

Figura 10: Fluxograma do processo atual 



 

 

 

O disco rígido do computador em manutenção é retirado e instalado em 

um outro computador conhecido como “computador de backup”; 

No disco rígido do computador de backup, é criada uma pasta com o no-

me igual ao número do patrimônio do computador em manutenção. Dentro dessa 

pasta é recriada uma estrutura composta basicamente de três outras pastas de no-

mes: Raiz, Arquivos de Programas e Users (ou Documents and Settings); 

Agora o processo mais trabalhoso e sujeito a falhas que requer muita 

atenção, é o de navegar pelas pastas do disco rígido em manutenção selecionando 

as pastas que contém os programas instalados e principalmente os arquivos de ca-

da usuário presente no sistema copiando-os posteriormente para o local destinado 

ao backup no disco rígido do computador de backup. Ou seja, para facilitar a poste-

rior localização dos arquivos, as pastas dos programas são copiadas para a pasta 

[disco rígido de backup]\Arquivos de Programas e as pastas presentes na pasta 

principal (raiz) para a pasta [disco rígido de backup]\raiz. Em relação aos arquivos 

de usuários, é criada uma pasta com o mesmo nome do usuário presente no disco 

rígido em manutenção e dentro de cada uma delas seus respectivos documentos, 

imagens, vídeos, downloads e área de trabalho. Conforme ilustrado pela Figura 11. 

 

 

Figura 11: Estrutura da pasta de backup dos arquivos 



 

 

 

Então, o disco rígido em manutenção é retirado e instalado no computa-

dor em reparo. O mesmo é formatado e o sistema operacional reinstalado. 

Finalmente, após a reinstalação do sistema operacional, todas as contas 

de usuário são novamente criadas, conforme antes existentes e é feito o processo 

de restauração dos seus respectivos arquivos. Ou seja, o disco rígido é novamente 

retirado e instalado no computador de backup e os seus arquivos novamente copia-

dos para o disco rígido de origem agora reparado. 

 

 

3.2 ALGUNS PROBLEMAS E DESVANTAGENS 

Conforme mostrado na seção 3.1, atualmente emprega-se duas maneiras 

de realizar o backup e restauração dos arquivos durante o processo de reinstalação 

do sistema operacional.  

Na primeira delas, conhecida como “Windows.old”, observou-se as se-

guintes desvantagens:  

No caso de existir alguma infecção por vírus no sistema, eles ainda per-

manecerão presentes pois os antigos arquivos não são manipulas ou verificados. 

Eles apenas são movidos para uma pasta “Windows.old” que será criada automati-

camente durante a instalação; 

Corre o risco de o problema estar fisicamente no disco rígido, assim ele 

pode ser danificado durante o processo de reinstalação, tornando-se inacessível e 

como consequência, por não ter sido realizado o backup anteriormente, os dados 

serão definitivamente perdidos;  

Necessita de um grande espaço disponível no disco rígido, pois não exis-

te a possibilidade de escolha do que deve ser mantido ou não, toda estrutura da 

pasta “Users ou Documents and Settings” (onde ficam os arquivos manipulados pe-

los usuários do sistema), Arquivos de Programas (que armazena os programas) e 

até a antiga pasta Windows (onde ficam os arquivos do sistema) são mantidas. As-



 

 

 

sim este recurso só é possível se houver espaço disponível no disco rígido para a 

nova instalação, além do espaço já ocupado por esses arquivos; 

Após a reinstalação usando esse processo ainda é necessário recriar to-

das as contas de usuário antes existentes e posteriormente mover ou realizar a có-

pia dos seus arquivos armazenados na pasta “Windows.old” para seus respectivos 

lugares de origem, o que pode ser um processo bastante trabalhoso e demorado já 

que é preciso navegar pasta por pasta, selecionar seus respectivos arquivos e co-

piá-los para suas respectivas pastas como por exemplo de documentos, imagens, 

músicas, área de trabalho e etc. 

Em relação ao outro método mais utilizado e mostrado na Figura 10 da 

seção 3.1, apesar de ser um processo bastante eficiente, a demanda de tempo e 

atenção para executá-lo são as suas maiores desvantagens. 

Um exemplo observado relativo a elevada atenção requisitada na utiliza-

ção deste segundo método, foi um caso ocorrido em que durante o processo de có-

pia dos arquivos do usuário do disco rígido de manutenção para o disco rígido de 

backup, a pasta “documentos” simplesmente não havia sido copiada, porque a 

mesma não havia sido selecionada durante o processo de backup. O problema só 

foi percebido mais tarde quando o técnico responsável pela manutenção já havia 

reinstalado o novo sistema operacional e estava restaurando os arquivos de uma 

determinada conta de usuário. Neste momento, ele procurou pela pasta “documen-

tos” e notou que todas as pastas como imagens, vídeos, downloads, desktop esta-

vam presentes com exceção da pasta mais importante, a pasta “documentos” que 

continha arquivos importantes utilizados no setor e que por este motivo foram perdi-

dos. 

O tempo necessário para executar esse procedimento também é outra 

desvantagem. O técnico ao realizar o backup precisa navegar pasta por pasta verifi-

cando e selecionando quais pastas deverão ser copiadas ou não. Geralmente, os 

computadores que entram no setor para manutenção possuem várias contas de 

usuário sendo necessário verificar minunciosamente cada uma delas para seleção 

do que deverá ser copiado. Além disso, após a manutenção ou reinstalação do sis-

tema é necessário ainda o processo inverso, ou seja, recriar cada uma dessas con-

tas no novo sistema operacional e retornar com os respectivos arquivos dos usuá-

rios. O tempo gasto para realização dessas duas etapas é proporcional ao número 



 

 

 

de contas de usuários existentes no sistema a ser reparado, ou seja, quanto maior o 

número de contas de usuários, maior será o tempo gasto para a manutenção.  

Sendo um setor muito dinâmico e de grande demanda por serviços, a re-

dução desse tempo traria uma maior eficiência, pois outras tarefas seriam realizadas 

e, como consequência, aumentando a produtividade. 

 

 



 

 

 

4 SOLUÇÃO PROPOSTA 

Após uma análise do cenário estudado e levantamento dos problemas 

encontrados, uma alternativa que automatizasse o procedimento para cópia e poste-

rior restauração dos arquivos foi projetada e desenvolvida. Esta ferramenta possibili-

ta uma forma otimizada, segura e fácil de copiar as pastas de arquivos presentes no 

sistema e posteriormente restaurá-las, mantendo-as exatamente no local em que se 

encontravam antes da reinstalação do sistema operacional Microsoft Windows®. 

 

 

4.1 REQUISITOS 

Os requisitos básicos para o bom funcionamento do software são: 

- Sistema operacional Microsoft Windows XP® ou superior; 

- Processador Intel Core 2 Duo (ou equivalente); 

- 1 GB de memória RAM; 

- 20 MB de espaço disponível no disco rígido para instalação da ferramen-

ta e copiadores acessórios; 

- Ferramenta de prompt de comando Robocopy - Robust File Copy; 

- Programa Fastcopy; 

- Local disponível para o backup (por exemplo disco rígido inter-

no/externo, pen drive, SSD). 

                                             
 Necessário instalar em ambiente Windows XP® (a partir do Windows Vista® a ferramenta Robocopy 

está integrada ao sistema operacional). 

 O programa Fastcopy é opcional. 



 

 

 

4.2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO UTILIZADA 

O software proposto (FerBRA) foi desenvolvido utilizando a IDE (Integra-

ted Development Environment - Ambiente de Desenvolvimento Integrado) Lazarus 

que disponibiliza os recursos da linguagem Free Pascal.  

Conforme descrito na seção 4.5, o software FerBRA também conta com o 

auxílio de algumas ferramentas para cópia e restauração dos arquivos. 

 

 

4.3 OBJETIVOS DO SOFTWARE  FERBRA 

Os objetivos a serem alcançados através da utilização da FerBRA, abran-

gem principalmente os seguintes tópicos: 

 Automatização do processo: O tempo gasto no procedimento atual é 

muito elevado e requer muita concentração, pois é necessário navegar 

e pesquisar “manualmente” toda a estrutura de pastas do sistema ope-

racional, selecionar as pastas desejadas e finalmente copia-las para o 

dispositivo que armazenará o backup. Posteriormente, na restauração 

desses arquivos é realizado o processo inverso. A FerBRA irá geren-

ciar e realizar todo esse processo de cópia de uma forma automática 

possibilitando inclusive recriar as contas de usuário posteriormente, 

necessitando apenas de algumas pequenas intervenções por parte do 

técnico ou usuário que está realizando a manutenção. 

 Otimização: A FerBRA disponibiliza três copiadores de alto desempe-

nho. A opção de utilizar algum deles, em contrapartida a forma antiga 

de copiar e colar usando o copiador nativo do sistema operacional 

Windows®, possibilitou uma forma muito rápida e eficiente de copiar 

tais arquivos. Outra característica que contribui bastante para a otimi-

zação do processo foi o fato da FerBRA detectar e organizar as pastas 



 

 

 

presentes no sistema em categorias facilitando bastante a seleção 

destas pastas a serem copiadas e posteriormente restauradas.   

 Segurança: a grande possibilidade de erros por deixar de selecionar 

pastas a serem copiadas no processo atual é drasticamente reduzida 

com a utilização do software, uma vez que a interface do programa 

permite uma visualização limpa e categórica de todas as pastas impor-

tantes a serem copiadas. Assim, esta forma de visualização facilita 

bastante e diminui o risco da não seleção de algo importante a ser co-

piado. O programa também exibe uma análise ao final da cópia dos 

arquivos que possibilita uma comparação entre o número dos arquivos 

copiados da origem para o destino. Isso permite uma conferência e 

confirmação de que todos os arquivos foram realmente copiados. 

 

 

4.4 RESUMO DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE  FERBRA 

Basicamente o software desenvolvido funciona em duas etapas: 

 A primeira delas realiza o processo de backup dos arquivos, ou seja, o 

programa é executado antes do procedimento de reinstalação do Sis-

tema operacional no disco rígido a ser reparado, copiando todos os 

arquivos para uma outra mídia de acordo com as opções selecionadas 

pelo técnico/usuário. 

 Na segunda etapa, a ser procedida após a reinstalação do Sistema 

operacional no disco rígido que foi reparado. As contas de usuários 

podem ou não ser recriadas de acordo com a opção desejada e seus 

respectivos arquivos restaurados da mídia de backup para o novo Sis-

tema operacional, mantendo-os exatamente no mesmo local em que 

se encontravam antes desse reparo. 



 

 

 

Na Figura 12 observa-se o fluxograma de funcionamento do processo de 

backup e posterior restauração dos arquivos empregando o software FerBRA que foi 

desenvolvido. 

 

 

Figura 12: Fluxograma do processo proposto 

De forma resumida, durante o procedimento de backup o programa funci-

ona de acordo com as opções selecionadas pelo usuário, detecta o sistema operaci-



 

 

 

onal presente no disco rígido (origem) a ser reparado e lista todos usuários, progra-

mas presentes neste sistema, além de permitir a seleção de outras pastas a serem 

copiadas durante este processo. Esses arquivos e pastas serão copiados para uma 

outra mídia, que pode ser outro disco rígido, um caminho na rede, ou até mesmo um 

pendrive indicado no campo “Destino” pelo usuário.  

O software FerBRA exibe quatro abas, organizando as pastas a serem 

copiadas em “categorias”: 

 

1. A primeira aba permite a seleção das pastas dos arquivos de trabalho 

de todos usuários, ou seja, o programa detecta todas as contas de 

usuários presentes no Sistema operacional do disco rígido a ser repa-

rado e indicado no campo “origem” listando-os a seguir. A partir disso, 

as suas respectivas pastas de trabalho como Desktop, Documentos, 

Downloads, Imagens e Vídeos (se o sistema detectado for igual ou 

superior ao Windows Vista) ou Desktop e Meus Documentos (caso o 

sistema detectado seja o Windows XP) serão listadas e poderão ser 

selecionadas de acordo com a necessidade do técnico ou usuário que 

está realizando a manutenção;  

 

2. A segunda aba é destinada a listagem e seleção de todos os Progra-

mas instalados na pasta Arquivos de Programas e na pasta Arquivos 

de Programas (x86), caso o sistema detectado na origem seja um sis-

tema para arquiteturas 64 bits. 

 

3. Na terceira aba, é possível visualizar todas as pastas presentes no 

disco rígido permitindo ao técnico a seleção de qualquer pasta presen-

te no disco rígido, além das pastas destinadas aos usuários (Users ou 

Documents and Settings) e aos programas (Arquivos de Programas); 

 

4. Finalmente, na quarta o técnico/usuário seleciona entre três opções de 

“copiadores” disponibilizados e em seguida clica no botão copiar. A 

partir dessa ação uma lista será criada permitindo a visualização do 



 

 

 

progresso da cópia de todas as pastas selecionadas até o aviso da 

sua finalização. 

 

O processo de restauração dos arquivos funciona de forma análoga ao 

processo de backup. Desta forma, o software FerBRA exibe as mesmas quatro 

abas, porém com o diferencial de oferecer ao usuário duas opções diferentes no que 

diz respeito a forma de restauração dos seus arquivos. 

 Na primeira delas o software FerBRA recria automaticamente todas as 

contas de usuários detectadas no backup e recupera seus respectivos arquivos, as-

sim ao logar-se no sistema com a sua conta, o usuário já irá visualizar todos os seus 

arquivos exatamente no local onde se encontravam anteriormente à reinstalação do 

sistema operacional (conforme descrito na subseção 4.7.3).  

Na segunda opção, as contas de usuário não serão recriadas pelo softwa-

re. Mas o software FerBRA detecta e avisa ao usuário, assim que ele realizar o lo-

gon no sistema operacional, que tal conta possui arquivos a serem restaurados do 

backup realizado anteriormente e presente no computador. O usuário em princípio 

não visualiza seus arquivos, porém o software oferece a possibilidade de restaurá-

los ou não. Em caso afirmativo seus arquivos serão copiados exatamente para os 

locais onde se encontravam anteriormente. Porém, antes é necessário que a conta 

esteja criada localmente no sistema operacional ou ainda que tal conta já exista e 

pertença a algum controlador domínio. Assim sendo, a pré-existência da conta de 

usuário é um pré-requisito para a restauração dos arquivos, seja ela uma conta local 

ou pertencente a algum domínio, utilizando essa segunda opção de restauração 

(conforme descrito na seção 4.8).  

Outras características que diferem nas etapas de backup e restauração é 

o caminho escolhido para origem e destino dos arquivos a serem manipulados, bem 

como a opção do procedimento a ser realizado, que pode ser o de cópia (backup) ou 

restauração, que é indicado pelo técnico/usuário antes da seleção dos arquivos a 

serem copiados ou restaurados. Assim o programa executará o procedimento sele-

cionado (cópia ou restauração) com base na opção escolhida e nos caminhos de 

origem e destino indicados. 



 

 

 

4.5 COPIADORES DISPONIBILIZADOS 

O software FerBRA oferece três alternativas de alto desempenho em re-

lação ao método tradicional de cópia de arquivos disponibilizado pelo sistema ope-

racional. Uma das alternativas serão escolhidas pelo usuário durante o procedimen-

to de backup ou restauração dos arquivos, essas são descritas nas subseções 4.5.1, 

4.5.2 e 4.5.3. 

 

 

4.5.1 Copiador nativo da linguagem Free Pascal (Lazarus) 

A função CopyDirTree() é uma função que permite copiar pastas, subpas-

tas e todos seus arquivos de uma maneira rápida e segura. Tal função faz parte da 

biblioteca da linguagem de programação no qual o software FerBRA foi desenvolvi-

do. 

 

  

4.5.2  Copiador do prompt de comando Robocopy 

A ferramenta de prompt de comando “Robust File Copy”, mais conhecida 

como Robocopy, é uma ferramenta de linha de comando que realiza a cópia de dire-

tórios e arquivos de uma maneira rápida, simples e funcional, transferindo inclusive 

os atributos e permissões NTFS originais dos dados copiados. Possui uma ótima 

performance, mesmo quando se trata de uma grande massa de dados. Está dispo-

nível nativamente nas versões superiores ao Microsoft Windows Vista®, porém é 

possível de ser instalada também na antiga versão Microsoft Windows XP®.  



 

 

 

4.5.3 Software Fastcopy© 

O software FastCopy© é um programa para cópia de arquivos desenvolvi-

do por SHIROUZU Hiroaki sob a licença G3 da versão 3 da GPL (General Public Li-

cense) e disponível para download em [3] 

Esse programa permite a cópia de arquivos e pastas de uma forma muito 

rápida, otimizada e eficiente. Pode ser executado em segundo plano e consome 

poucos recursos do Sistema operacional. Ele suporta arquivos com nomes longos 

(260 caracteres) e seleciona automaticamente diferentes métodos de acordo com a 

fonte e o destino dos arquivos. Pode atingir o desempenho de leitura/escrita de ar-

quivos próximo ao do limite do dispositivo (disco rígido, pen-drive, SSD, etc). 

 

 

4.6 BACKUP DOS ARQUIVOS UTILIZANDO O FERBRA 

Nessa seção foi incluído um passo a passo da realização do procedimen-

to de backup dos arquivos de um computador em manutenção para outro local utili-

zando a ferramenta FerBRA desenvolvida durante este trabalho. 

Este procedimento deve ser empregado antes da reinstalação do sistema 

operacional do computador em reparação.  

O objetivo deste backup é o de transferir os arquivos do computador em 

manutenção para outro local seguro, armazenando-os temporariamente para poste-

rior restauração enquanto a manutenção é realizada no computador danificado. 



 

 

 

4.6.1 Procedimentos Iniciais para o backup 

Antes de começar o procedimento de backup, é necessário conectar fisi-

camente o disco rígido a ser reparado e instalar o software FerBRA em um outro 

computador auxiliar, que será utilizado para fazer a manutenção, como visto na Fi-

gura 13. 

 

 

Figura 13: Preparação inicial para o procedimento de backup 

 

A seguir será demonstrado, através das telas da ferramenta FerBRA, o 

passo a passo para realização do procedimento de backup. 



 

 

 

4.6.2 Escolha da origem e destino do backup 

Conforme observado na Figura 14, o primeiro passo (passo 1) para o pro-

cedimento de backup é o de selecionar a função que se deseja executar, neste caso 

a escolha será a “Copiar”.  

 

 

Figura 14: Nome, origem e destino do backup dos arquivos 

No campo “Nome do Backup” um nome aleatório baseado na data e hora 

atual será gerado, mas existe a possibilidade do utilizador do programa definir um 

nome como desejado (passo 2). Esta informação define o nome a pasta que arma-

zenará os arquivos a serem copiados na unidade de destino. 

Em seguida (passo 3) deve-se informar a “Origem”, ou seja, a unidade 

(disco rígido) onde se encontra os dados a serem copiados. Esta escolha é realizada 



 

 

 

através da abertura da Combobox, que exibirá todas as unidades detectadas no 

computador permitindo a escolha da unidade desejada conforme a Figura 15. 

 

 

Figura 15: Definição da origem dos arquivos para o backup 

 

No próximo campo “Destino” (passo 4) é possível informar a unidade que 

temporariamente irá armazenar a cópia dos arquivos ou backup. Para isso deve-se 

clicar no botão “Procurar” e uma janela será exibida permitindo assim a escolha do 

caminho de destino, conforme apresentado na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Definição do local de destino do backup 



 

 

 

Após a escolha do nome, a definição da origem dos arquivos a serem co-

piados e o destino deste backup, o software FerBRA detecta a versão, analisa as 

contas de usuários e os programas existentes no sistema operacional instalado no 

disco rígido em manutenção. Na sequência exibe todo o resultado desta pesquisa 

nas respectivas abas que compõem o software. 

 

4.6.3 Aba Arquivos de Usuários: 

Clicando sobre a aba “Arquivos de Usuário” (passo 5) é possível visuali-

zar todas as contas de usuários presentes no sistema operacional do disco rígido 

em manutenção, como mostrado na Figura 17.  

 

 

Figura 17: Seleção dos usuários e suas pastas para o backup 



 

 

 

No passo 5.1 é possível selecionar as contas no qual se deseja realizar o 

backup e no passo 5.2 as suas respectivas pastas. Assim, cada conta de usuário 

selecionada terá as suas respectivas pastas indicadas no item 5.2 copiadas para o 

backup. 

 

 

4.6.4 Aba Arquivos de Programas: 

A aba “Arquivos de Programas” mostrada na Figura 18, exibe todos os 

programas presentes na pasta “Program Files” e “Program Files (x86)” no caso do 

sistema operacional detectado no disco rígido de origem ser de arquitetura 64 bits, 

pois tal arquitetura “separa” seus programas em pastas diferentes. Assim, os pro-

gramas de 64 bits ficam armazenados na pasta “Program Files” enquanto os pro-

gramas de 32 bits ficam armazenados na pasta “Program Files (x86)”. 



 

 

 

 

Figura 18: Seleção dos programas para o backup 

 

Já no sistema operacional com arquitetura 32 bits, apenas os programas 

presentes na pasta “Program Files” serão visualizados. 

No passo 6.1 os programas com arquitetura 32 bits são selecionados e no 

passo 6.2 os programas de arquitetura 64 bits no qual deseja-se realizar o backup. 

 

 

4.6.5 Aba Arquivos Diversos: 

Como visto na Figura 19, na aba “Arquivos Diversos” é possível ter uma 

visualização completa de todas as pastas presentes no disco rígido de origem.  



 

 

 

 

 

Figura 19: Seleção de diversas pastas para o backup 

 

Na caixa 7.1 identificada na Figura é possível navegar por todas as pas-

tas do disco rígido de origem o que permite a escolha das pastas que não foram exi-

bidas nas duas abas anteriores. 

Ao clicar no botão “>>” (passo 7.2) a pasta aberta e destacada na coluna 

da esquerda é acrescentada na coluna da direita, ou seja, este botão seleciona as 

pastas que serão copiadas de acordo com a necessidade do utilizador. 

No próximo passo 7.3 as pastas selecionadas podem ser marcadas ou 

não para realização do backup. 



 

 

 

4.6.6 Aba Copiador 

A aba “Copiador” (passo 8) mostrada na Figura 20 permite definir os con-

troles e acompanhar o andamento da cópia dos arquivos. 

 

 

Figura 20: Definição do copiador e visualização do progresso do backup 

 

No passo 8.1, o utilizador pode escolher qual recurso utilizar para realizar 

a cópia das pastas dentre as três opções: nativo (copiador da LP), robocopy ou fas-

tcopy©. 

Posteriormente a escolha da ferramenta de cópia e necessário clicar so-

bre o botão “Copiar” (passo 9) que dá início ao processo de backup dos arquivos. 

A lista identificada com o número 10 na Figura 20, possibilita a visualiza-

ção do andamento da cópia dos arquivos mostrando em tempo real o caminho de 



 

 

 

origem e destino das pastas que estão sendo copiadas, bem como os seus respecti-

vos tamanhos na origem e no destino.  

Finalizada a cópia, é possível checar e comparar na guia status a quanti-

dade de arquivos que foram copiados da origem para o destino e o software FerBRA 

exibe a mensagem "Todos arquivos foram copiados com sucesso!”, caracterizando 

fim do procedimento de backup.  

Os arquivos resultantes desse backup são organizados dentro de uma es-

trutura na pasta que recebe o nome do backup no disco rígido de destino. 

 

 

4.7 RESTAURAÇÃO DOS ARQUIVOS UTILIZANDO O FERBRA 

Após o reparo do sistema operacional, realizado no computador em ma-

nutenção, é necessário restaurar os arquivos que estavam presentes neste compu-

tador antes dessa manutenção.  

 Logo este procedimento de restauração do backup é realizado posterior-

mente ao reparo do computador em manutenção, pois é necessário que o sistema 

operacional deste computador esteja em funcionamento para possibilitar a execução 

do software FerBRA. 

As próximas subseções incluem o passo a passo da restauração do 

backup utilizando o software FerBRA desenvolvido neste trabalho. 

 

 

4.7.1 Procedimentos Iniciais para restauração do backup 

Nesse ponto do processo, após a finalização da cópia dos arquivos, o 

computador de apoio deve ser desligado. O disco rígido em manutenção a ser repa-



 

 

 

rado desconectado do computador que foi utilizado para fazer o procedimento de 

backup e reconectado no computador em manutenção, no qual será realizada a 

reinstalação do sistema operacional como observado na Figura 21.  

 

 

Figura 21: Preparação inicial para o procedimento de restauração do backup 

  A etapa seguinte consiste na reinstalação do sistema operacional e na 

instalação do software FerBRA. O disco rígido utilizado para o backup deve ser co-

nectado no computador em manutenção para restauração dos arquivos. 

O processo de restauração do backup dos arquivos, utilizando o software 

FerBRA, funciona de maneira análoga ao procedimento de backup, descrito na se-

ção 4.6.  

O passo a passo da restauração backup utilizando o software FerBRA é 

descrito nas próximas subseções. 

 

 



 

 

 

4.7.2 Escolha da origem e destino do backup 

Conforme o passo 1 visto na Figura 22, o utilizador do programa deve es-

colher a opção “Restaurar Arquivos”. 

 

 

Figura 22: Origem do backup e destino da restauração dos arquivos 

 

O segundo passo a ser executado é o da seleção do local de origem, ou 

seja, deve ser informado o caminho onde se encontra o backup realizado anterior-

mente no disco rígido de backup. Este caminho é selecionado através da janela 

aberta ao clicar no botão “Procurar” (passo 2), como apresentado na Figura 23. 



 

 

 

 

Figura 23: Definição da origem do backup a ser restaurado 

 

 Após a escolha do local de origem, o nome da pasta que contém o 

backup selecionado é exibido no campo “Nome do Backup” (passo 3). 

Conforme observado na Figura 24, o próximo passo (4) é a escolha do 

“Destino do Backup”. Neste item, deve ser informado a unidade (disco rígido) no 

qual se encontra o sistema operacional que foi reparado.  

 

 

Figura 24: Definição do local de destino da restauração do backup 



 

 

 

É na unidade de Destino onde se encontra o sistema operacional recém 

reinstalado na qual os arquivos e programas serão restaurados. 

 

 

4.7.3 Aba Arquivos de Usuários 

Na Figura 25 e passo 5, ao clicar sobre a aba “Arquivos de Usuário” é 

possível visualizar as contas de usuários que foram detectadas no backup indicado 

campo “Origem” para restauração. 

 

 

Figura 25: Seleção dos usuários e suas respectivas pastas para restauração 



 

 

 

Então, no próximo passo 5.1 o utilizador do programa pode selecionar as 

contas de usuário, para as quais deseja restaurar os arquivos e no passo 5.2 esco-

lher as suas respectivas pastas de trabalho. 

 No passo destacado pelo item 5.3 é definida a forma na qual os arquivos 

serão restaurados: 

A alternativa de “Recriar contas de usuário e restaurar seus arquivos”, 

mostrada na Figura 26, faz com que o software FerBRA recrie todas as contas sele-

cionadas, antes de restaurar os arquivos. Desta forma, ao terminar todo o processo 

cada usuário terá sua conta local recriada no sistema operacional e consequente-

mente os seus respectivos arquivos já disponibilizados, exatamente nos mesmos 

locais onde se encontravam antes do processo de backup do antigo sistema opera-

cional. 

 

Figura 26: Recriar contas de usuário na restauração do backup 

 

A segunda alternativa “Avisar durante o logon que existem arquivos a se-

rem restaurados”, apresentada na Figura 27, não recria as contas de usuário no sis-

tema operacional. Esta opção apenas restaura os arquivos dos usuários para uma 

pasta, que recebe o nome de “FerBRA_bkp”, localizada na pasta principal ou raiz do 

sistema operacional que foi reinstalado. Esta pasta armazena os arquivos tempora-

riamente até que os usuários do sistema optem por fazer a restauração. 

Posteriormente, assim que o usuário logar-se no Sistema, o software Fer-

BRA detecta tais arquivos e exibe uma mensagem de aviso ao usuário logado infor-

mando que existem arquivos a serem restaurados. Deste ponto em diante, a restau-

ração dos arquivos vai depender da resposta do usuário. Mais detalhes desse pro-

cedimento está descrito na seção 4.8.   

 

Figura 27: Avisar usuários no logon sobre restauração do backup 

 



 

 

 

4.7.4 Aba Arquivos de Programas: 

A aba Arquivos de Programas, sexto passo a ser executado no processo 

de restauração e mostrada na Figura 28, exibe todos os programas encontrados nas 

pastas “Program Files” e “Program Files (x86)” presentes no backup realizado. 

 

 

Figura 28: Seleção para restauração dos programas do backup 

Os passos 6.1 e 6.2 permitem a seleção das pastas de programas encon-

tradas. Caso o backup tenha sido realizado de um sistema operacional 64 bits, a lis-

ta “Arquivos de Programas” exibe os programas dessa mesma arquitetura 64 bits e a 

lista “Arquivos de Programas (x86)”, os programas de arquitetura 32 bits.  

Por outro lado, caso o backup seja oriundo de um sistema com arquitetura 

32 bits, apenas a lista “Arquivos de Programas” será apresentada. 



 

 

 

O utilizador do software deve selecionar os programas que deseja restau-

rar. Esses programas serão copiados para suas respectivas pastas “Arquivos de 

Programas (x86)” e ou “Arquivos de Programas” presentes no sistema operacional 

que foi reinstalado. 

Uma observação importante a ser feita é que esses programas, na sua 

maioria, precisam ser reinstalados para funcionar corretamente e não restaurados. 

Porém, esse procedimento de restauração dos programas permite manter configura-

ções já definidas para os mesmos. 

 

 

4.7.5 Aba Arquivos Diversos 

Observe na Figura 29 que com um clique sobre a aba “Arquivos Diversos” 

(passo 7) tem-se uma visão das diversas pastas, que foram selecionadas para cópia 

na realização do backup a ser restaurado.  

 



 

 

 

 

Figura 29: Seleção para restauração das pastas diversas do backup 

É possível navegar por estas pastas localizadas na coluna “Unidade de 

origem” (passo 7.1) e clicar no botão “>>” para seleciona-las (passo 7.2). 

O resultado desta seleção é exibido na coluna “Pastas Selecionadas” on-

de é permitido marcá-las ou não para restauração (passo 7.3) de acordo com a ne-

cessidade do utilizador do FerBRA. 

 

 

 



 

 

 

4.7.6 Aba Copiador 

 

Figura 30: Definição do copiador e visualização do progresso da restauração 

 

Como no procedimento de backup, a aba Copiador (passo 8) oferece a 

possibilidade de escolha da ferramenta a ser utilizada na cópia, além de permitir a 

visualização e o acompanhamento do progresso da restauração dos arquivos. 

No passo 8.1, dentre as três opções: nativo, robocopy ou fastcopy, o utili-

zador escolhe qual delas utilizará para restauração das pastas.  

Uma observação importante a ser destacada é que o utilizador pode optar 

por uma ferramenta para cópia e outra para a restauração do backup. Assim, o copi-

ador escolhido para a restauração não precisa ser, necessariamente, o mesmo que 

foi utilizado anteriormente para o backup destes arquivos.  



 

 

 

O software FerBRA apenas faz uso do recurso escolhido para copiar os 

arquivos de um local para o outro. No processo de backup a cópia é feita de um lo-

cal A para B e mais tarde no processo de restauração o inverso, do local B para o A.  

O copiador nativo faz parte do software e não precisa ser instalado. Con-

forme descrito nos requisitos na seção 4.1, o Robocopy é uma ferramenta integrada 

e já disponível nas distribuições superiores ao Microsoft Windows Vista®, sendo ne-

cessária a sua instalação apenas para utilização em ambiente Microsoft Windows 

XP®. Já o Fastcopy é um programa de licença GPL que pode ser opcionalmente ins-

talado para utilização. A seção 4.5 deste trabalho descreve com mais detalhes sobre 

esses copiadores de arquivos. 

Após escolha da ferramenta de cópia é necessário clicar sobre o botão 

Restaurar (passo 9) que finalmente dá início ao processo de restauração dos arqui-

vos.  

Neste momento, antes da restauração dos arquivos propriamente dita, o 

software FerBRA pode recriar ou não as contas de usuário de acordo com a opção 

que foi selecionada anteriormente e mostrada na Figura 26 e Figura 27 da subseção 

4.7.3. 

Após clicar sobre o botão “Restaurar” (passo 10), é possível visualizar o 

andamento da restauração dos arquivos, que é mostrado em tempo real, e ao final 

da cópia de todas as pastas é possível checar e comparar através da guia status a 

quantidade de arquivos que foram copiados entre a origem e o destino.  

O final da restauração dos arquivos é caracterizado pela exibição da 

mensagem “Todos os arquivos foram recuperados com sucesso!” na parte inferior da 

janela principal do software. 

Cabe ressaltar que se escolhida a opção “Recriar contas de usuários e 

restaurar seus arquivos” (conforme mostrado na Figura 26 da subseção 4.7.3), as 

contas de usuários locais criadas terão a senha de acesso iguais aos nomes das 

contas. Por exemplo, se o nome da conta de usuário for “Cederj”, a senha de logon 

também será “Cederj”. 



 

 

 

4.8 – RESTAURANDO OS ARQUIVOS SEM RECRIAR CONTAS DE USUÁRIOS 

LOCAL 

Como descrito a subseção 4.7.1, o software FerBRA oferece duas alter-

nativas para restauração dos arquivos presentes no backup.  A opção “Avisar duran-

te o logon que existem arquivos a serem restaurados”, mostrada na Figura 27, não 

recria as contas de usuário. Consequentemente, tais contas serão criadas posteri-

ormente pelo administrador do sistema.  

Existe ainda a possibilidade de o computador fazer parte de a algum Con-

trolador de Domínio (Domain Controller - DC). Neste caso, basta ingressar o compu-

tador no domínio e utilizar as respectivas contas de domínio já existentes. 

Em ambas as situações, independente de utilizar uma conta local ou uma 

conta de domínio, sempre que o usuário fizer logon no sistema operacional o Fer-

BRA detecta no computador a existência de arquivos pertencentes à conta e pergun-

ta ao usuário se ele deseja restaurar seus arquivos ou não. 

Assim que o usuário logar-se no sistema e a área de trabalho for exibida, 

o recuperador de arquivos do software FerBRA varre ao computador a procura dos 

backups restaurados temporariamente na pasta “FerBRA_bkps” e verifica a existên-

cias de arquivos pertencentes a esse usuário.  

Caso encontre arquivos desta conta de usuário o software exibe a caixa 

de mensagem mostrada na Figura 31. 

 

 

Figura 31: Caixa de mensagens alerta sobre arquivos a serem restaurados. 



 

 

 

Esta caixa de mensagem avisa ao usuário que foram encontrados arqui-

vos e questiona se ele deseja restaurá-los. Ao clicar sobre o botão “Sim”, a seguinte 

interface é apresentada, conforme a Figura 32. 

 

 

Figura 32: Interface da restauração dos arquivos pelo usuário 

 

Essa interface permite ao usuário navegar por suas pastas, encontradas 

no backup e selecioná-las para restauração. 

No item 4, o usuário seleciona as pastas a serem restauradas. Aqui são 

mostrados os nomes das pastas de trabalho encontradas no backup, se marcadas, 

os arquivos presentes no interior destas pastas serão restaurados.  

Para visualizar seus arquivos antes de restaurá-los, o usuário deve clicar 

sobre as pastas exibidas na coluna “Pastas” e os arquivos são exibidos ao lado na 

coluna “Arquivos” (item 5). 

Finalmente para restaurar os arquivos, basta clicar sobre o botão “Restau-

rar” (item 6) e aguardar a próxima caixa de mensagem a ser exibida. 



 

 

 

A mensagem observada no item 7 da Figura 33 dizendo que “Todos os 

arquivos foram restaurados com sucesso!” é o que caracteriza o término da restau-

ração dos arquivos. 

Encerrada essa restauração, uma caixa de mensagem é exibida infor-

mando ao usuário onde se encontram os arquivos que acabaram de ser restaurados 

conforme mostrado no item 8 da Figura 33. 

 

 

 

Figura 33: Caixa de mensagens final sobre a restauração do backup 

 

Nesta mesma caixa de mensagem, o usuário também é perguntado se 

deseja manter os arquivos que já foram copiados, porém ainda permanecem arma-

zenados no backup. 

Caso opte por não manter, os arquivos do backup serão excluídos e caso 

contrário os arquivos ainda permanecerão disponíveis no backup. 

 

 



 

 

 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A utilização do protótipo de software resultante deste trabalho proporcio-

nou uma grande redução no tempo utilizado para esta tarefa e, além disso, diminuiu 

de forma considerável a ocorrência de erros, em função da exigência de alta con-

centração que ocorriam com certa frequência no método utilizado anteriormente. 

Os benefícios adquiridos pelo utilizador do software com a automatização 

desse processo permitiu a execução de outras tarefas enquanto o software realiza o 

trabalho, o que não era possível anteriormente. 

Algumas funcionalidades a serem acrescidas no software ainda estão 

sendo estudadas, como a facilitação do backup e recuperação de arquivos de e-mail 

e atalhos do menu iniciar, que serão implantadas futuramente.  

Após a implantação destas novas funcionalidades e finalizada a fase de 

testes, um site disponibilizando o download do programa também será desenvolvido.  
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