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Pfedlozena prace fesi podporu verzovani a zalohovani pro jiz existujici zlomekFS. Soucasti prace bylo
seznameni s existujicim fesenim a rozsifeni o pozadovanou funkcnost. Bylo nutne brat v potaz, ze
souborovy system zlomekFS je mozne provozovat i v off-line rezimu, kdy se vsechny provedene
zmeny musi na server propagovat az dodatecne.

Text prace je slusny a az na obcasne preklepy i dobfe citelny. Vyhradu mam k razeni kapitol. Na
zacatku druhe kapitoly jsou popsany jednotlive implementace verzovacich souborovych systemu a
nasledne vysvetleny jednotlive algoritmy verzovani. Osobne bych radeji nejdfive slysel uvod do
verzovani a pote teprve pfiklady. Popsanych souborovych systemu je subjektivne az prills mnoho a
nektere jsou vysvetleny mozna az prills z nadhledu (napf. NILFS) a nelze si pofadne pfedstavit, jak
vlastne funguji. Uprednostnil bych mene zastupcu s tim, ze by se kladl duraz na vysvetleni zajimavych
feseni u nekterych z nich.

Dalsi cast prace se venuje vlastni implementaci verzovani a podpory zalohovani. Prezentovane feseni
spliluje zadani prace ale mozna az moc minimalistickym zpusobem. Ocenil bych napfiklad
propracovanejsl version retention ("starnuti verzi"), ktery by se dal rozsirit o system, kde starsich verzl
se bude ponechavat cim dal mensi pocet. Jsem si vedom toho, ze pfi soucasne implementaci verzovani
by to ale nebylo tak uplne jednoduche.

Druhe vylepseni by mohlo byt pri feseni konfliktu, ktere vznikaji propagaci lokalnich dat na server. V
aktualni implementaci se zachova jen verzovani souboru, ktery se pfi feseni konfliktu urci jako
"spravny". Zajimave by bylo do verzovani zahrnout i slepou konfliktni vetev, ktera byla pfi feseni
konfliktu vyfazena.

Nejvetsi problem feseni je samotna implementace. Implementace obsahuje nekolik chyb a nedodelku,
ktere maji zasadni vliv na funkcnost souboroveho systemu. Verzovani nefunguje spravne pfi zapisovani
do souboru pfikazem "echo" (pfesmerovanim vystupu). Spravne nefunguje uchovavani casu posledni
zmeny u souboru. Propagaci lokalnich zmen na server se vubec nepodafilo rozbehnout. Cast
implementace version retention chybi.

Text a popis implementace shledavam uspokojivou ale kvalita implementace je bohuzel nedostatecna.
Z toho duvodu praci nedoporucuji k obhajobe.
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