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Cilem prace je navrh a implementace rozsireni distribuovaneho souboroveho systemu zlornekFS tak,
aby uchovaval historii zmen a uzivatel tak mohl ziskat pfistup k predchozim verzim souboru, pripadne
zlskat konzistentni stav adresaf e danem casovem okamziku pro ucely zalohovani.

Vyznamnou a zdafilou cast prace tvofi porovnani existujicich souborovych systemu s podporou
verzovani, ktere je detailni a rozebira stavajici pfistupy ze vsech dulezitych hledisek.
Popis implementace pak alespon zpocatku logicky zduvodnuje zvolene varianty feseni tak, aby dobfe
zapadaly do stavajici implementace zlomekFS. Jednotlive casti implementace jsou dobfe popsany a
doplneny nazornymi diagramy.

V pozdejsich fazich implementace je vsak patrne, ze byla dokoncovana s nedostatkem casu a dochazi
zde k nekolika zjednodusenim, ktere vyznamn$ snizuji pouzitemost implementace verzovani.
Nejvetsim nedostatkem je netunkcnost verzovani v distribuovanem rezirnu s lokalni cache; tento rezim
byl vsak hlavni motivaci pro vznik celeho systemu. Autor se rozhodl verzovani v tomto rezimu zakazat
kvuli nekompatibilite s optimalizaci operace truncate, ktera je die nej dulezitejsi, a naprava by
v^'zadovala velke zasahy do stavajici implementace. Domnivam se; ze by v tornto pripade bylo lepsi
minimalne ponechat tuto volbu (funkcionalita nebo optimalizace) na uzivateli, idealne vsak provest
pozadovane upravy stavajici implementace v ramci prace.
Dalsim nedostatkem je pouziti jen velmi trivialniho pravidla pro mazani starych verzi souboru
(retention policy), ktere zohledhuje pouze minimalni stari verze, a muze tak snadno pfi castych
zmenach souboru dojit k zahlceni mista na disku.
Dalsi mensi nedostatek v implementaci je zobrazeni konzistenmiho stavu systemu v danem okamziku v
minulosti. Jelikoz implementace nezohlednuje cas vytvofeni souboru} zobrazuje system i soubory, ktere
v pozadovanem casovem okamziku jeste neexistovaly.
Uzivatelsky neprilis dobfe vyresene je take mazani adresaru, obsahujicich stare verze smazanych
souboru, ktere se uzivateli standardne nezobrazuji. Konstrukce '©versions' zobrazi pouze jednu verzi
od kazdeho souboru, pfistup ke vsem verzim je mnohem tezkopadnejsi.

Kod vlastni implementace je na urovni odpovidajici stavajici implementaci systemu, vytknul bych vsak
zcela chybejici dokumentacni komentafe u nove Implernentovan^ch funkci. Implementace take zfejme
neni zcela odladena, i pfi jednoduchych testech nektere se nektere operace nechovaly korektne.

Vzhledem k vyse zminenym nedostatkum k urovni implementace povazuji praci v soucasne podobe za
mene zdafilou a vysledek neprilis prakticky pouzitehiy. Praci vsak jeste doporucuji k obhajobe.
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