
Subversion — nowy system kontroli wersji
oprogramowania.

Jacek Prucia

1 Wprowadzenie

Dobrodziejstwa systemu kontroli wersji najbardziej są w stanie odczuć chyba tylko pro-
gramiści. Błyskawicznie z katalogów znikają pliki z sufixami .old, .old , .bkp, .backup,
i inne tego typu dziwactwa. Tak naprawdę jednak system kontroli wersji jest wskazany
wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność prowadzenia prac przez stosunkowo długi okres
czasu. Obojętne, czy prace prowadzi jedna osoba, czy też cały zespół. Wcześniej czy póź-
niej pojawią się problemy których powodem jest ludzka pamięć, a raczej jej słabe strony.

Nikt chyba nie zaprzeczy, że w środowisku Linuxowym CVS (Concurrent Versions
System) jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym oprogramowaniem do kontroli wersji.
Praktycznie każdy projekt Open Source ma swoje repozytorium CVS, a rozmiar niektórych
(VA Linux, RedHat) liczony jest w TB. Wbrew pozorom jednak CVS ma swoje problemy.
Kłopoty są wszędzie: w algorytmach kontroli wersji, metodach dostępu, bezpieczeństwie,
i prawdę powiedziawszy w samym design’ie tego programu. Na domiar złego z pewnych
względów rozwój CVS praktycznie stoi w miejscu, a po sieci krąży mnóstwo łat, które
nigdy nie trafią do oficjalnego kodu.

1.1 CVS - upierdliwy dziadek

Najnowsze wersje programu CVS przypominają sporej grubości maseczkę starannie nakła-
daną na pomarszczoną twarz. Makijaż jednak zaczyna odpadać podczas codziennej pracy
niczym tynk ze starej kamienicy i prawda wychodzi na jaw. CVS to poprostu program z
przysłowiowymi wąsami, i jego wiek coraz bardziej działa na jego niekorzyść.

Przede wszystkim chore jest to, że ten sam plik robi za serwer i za klienta. Mimo, że
CVS nie jest za wielkim programem, to jednak taka rozrzutność nie świadczy dobrze o sta-
ranności programistów. Powód takiej organizacji programu jest (przynajmniej dla mnie)
zaskakujący. Cały kod sieciowy został dodany do CVS’a dopiero przy okazji kolejnej wer-
sji. Innymi słowy nikt nie przewidywał, że CVS będzie pracował przez sieć w oparciu o
architekturę klient/server. Po podjęciu decyzji cały opracowany kod został wrzucony do
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jednego kotła, a za daemon cvsd robi poprostu komenda cvs z argumentem pserver.

Osobna sprawa to bezpieczeństwo, a raczej jego brak. Kontrolowanie poczynań użytkow-
ników jest ograniczone do minimum i to tylko w przypadku metody pserver. Nie byłoby
w tym nic złego, gdyby nie fakt że dane w tej metodzie przesyłane są otwartym tekstem.
Nieco bezpieczniejsza jest kombinacja metody ext oraz zmiennej $CVS RSH="ssh". Wyma-
ga ona jednak założenia konta które posiadać będzie prawidłową powłokę. Innymi słowy
każdy programista musi posiadać konto na systemie na którym znajduje się repozytorium.
Taka sytuacja mimo stosowania połączeń szyfrowanych może być uznana za security hazard.

Na tym nie kończą się wady CVS (mozna by rozmawiać na temat plików administra-
cyjnych w katalogu CVS itd.), ale nie ma sensu omawianie ich wszystkich. Z pewnością
staną się nad wyraz widoczne podczas omawiania systemu Subversion. Wszystkie wymie-
nione wady systemu CVS bledną jednak wobec podstawowego zarzutu, którego nie da się
odeprzeć żadnym argumentem. CVS jest poprostu martwy. Nie są prowadzone żadne prace
mające na celu zmianę tragicznego stanu rzeczy. W sieci można natomiast znaleźć mnó-
stwo łat które rozwiązują różne drażliwe problemy. Między nimi znajduje się także moja
drobna łatka, która jednak podzieliła los pozostałych. Autorzy CVS’a są poprostu obo-
jętni na wszystko, co przekazują im użytkownicy i z uporem godnym pewnego zwierzęcia
pociągowego ignorują (tudzież obrażają) wszystkich chętnych do pracy. Tymczasem na-
wet najbardziej pokracznie napisana łata sygnalizuje, że jest jakiś problem i wypadałoby
przynajmniej zastanowić się na ile jest on istotny. Całe szczęście, że CVS jest oparty o
licencję GPL. Gdyby nie można było modyfikować kodu źródłowego na własne potrzeby,
to prawdopodobnie CVS całkowicie straciłby znaczenie. Tak, czy siak nie ma szans by
którakolwiek z napisanych łat trafiła ostatecznie do oficjalnej wersji CVS’a. A na takiej
sytuacji traci przede wszystkim szary uzytkownik. Każda z łat bowiem przygotowywana
jest względem oryginalnego źródła CVS’a i nałożenie kilku na raz stanowi dosyć poważny
problem. Trudno się dziwić - ręczne nakładanie kolejnych HUNK’ów patcha z plików *.rej
nie należy do specjalnie przyjemnych czynności.

2 Subversion — światełko w tunelu

Bazując na bogatych doświadczeniach z CVS grupa programistów rozpoczeła pod skrzydła-
mi organizacji Tigris projekt Subversion, który w zamierzeniach ma zastąpić wysłużony
CVS. Mimo, że projekt znajduje się dopiero w fazie Milestone 2, to jednak można śmiało
stwierdzić, że tuż po premierze stabilnej wersji będziemy świadkami wypierania przesta-
rzałego koncepcyjnie CVS’a. Subversion jest dokładnie drugim programem który będzie
opierał większość swojego kodu na bibliotece APR (Apache Portable Run-time). Duży
wpływ na to co system ostatecznie będzie potrafił mają narzekania użytkowników CVS’a,
sam CVS (w końcu nie wszystko w nim jest złe) oraz... różne komercyje systemy kontroli
wersji. Źródeł inspiracji jest wiele, a to zwykle przekłada się na dobrze przemyślane decyzje.
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2.1 Architektura, czyli solidne podstawy

Jedną z mocniejszych stron systemu Subversion jest bardzo dobrze przemyślana architektu-
ra (rysunek: ??). Przede wszystkim został wprowadzony podział na klienta i serwer. Gdyby
z takiego podziału zrezygnowano, to (biorąc pod uwage rozmiar komponentów składdają-
cych się na serwer i na klienta) subversion ’na śniadanie’ zjadałby około 1.5 – 2.0 MB
pamięci.

Rysunek 1: Architektura systemu Subversion

Podstawą oprogramowania klienckiego jest biblioteka libsvn client. Te proste zało-
żenie rozwiązuje mnóstwo problemów z którymi borykali się programiści graficznych nakła-
dek na CVS’a. Programy takie poprostu wołały komendę /usr/bin/cvs z odpowiednimi
opcjami/argumentami i badały wynik działania. Problemy pojawiały się tylko jak cvs nie
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zadziałał jak trzeba. Nakładka orientowała się co prawda, że wystąpił błąd, ale jego inter-
pretację pozostawiała użytkownikowi wyświetlając standardowe wyjście CVS’a. Tymcza-
sem napisanie oprogramowania do systemu Subversion, czy też jego zintegrowanie z jakimś
programistycznym IDE będzie dużo łatwiejsze. Biblioteka bowiem udostępnia bardzo ogól-
ne funkcje (update() lub commit()) bez wnikania w detale implementacji. Przygotowanie
takiego oprogramowania, to jednak już zadanie dla społeczności Open Source. Sam projekt
Subversion dostarczy tylko proste polecenie svn do złudzenia przypominające oryginalny
cvs.

Podstawowa biblioteka libsvn client wymaga do realizacji swoich zadań innych bi-
bliotek, które można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich należeć będzie tylko
jedna biblioteka — libsvn wc. Zajmować będzie się ona całokształtem zagadnień zwią-
zanych z zarządzaniem lokalnym katalogiem (czyli Working Copy, zwany w skrocie WC).
Druga grupa, to już zupełnie inna historia. Tutaj może znajdować się tyle bibliotek, ile
tylko uda się wymyśleć sposobów na dotarcie do repozytorium. W chwili obecnej dostępne
są tylko dwie biblioteki. Pierwsza z nich libsvn ra local służy do rozmowy z lokalnym
repozytorium, podczas gdy druga libsvn ra dav potrafi porozumiewać się z nim przez
sieć. Aby przekonać się jakie sposoby dostępu do repozytorium są dostępne wystarczy wy-
dać polecenie svn --version. Rezultat przy obecnym stadium prac przedstawiać będzie
się tak jak na rysunku ??:

bash-2.03$ svn --version

Subversion, version M2 (client)
compiled Jun 7 2001, 02:16:39

Copyright (C) 2000-2001 CollabNet. All rights reserved.

Subversion is released under CollabNet’s open source license,
which is available at http://subversion.tigris.org

The following repository access (RA) modules are available:

* ra dav : handles ’http’ schema
(Module for accessing a repository via WebDAV (DeltaV) protocol.)

* ra local : handles ’file’ schema
(Module for accessing a repository on local disk.)

Rysunek 2: Informacje o instalacji Subversion

Jak widać na możliwy jest dostęp zarówno do lokalnego (ra local) jak i zdalnego
(ra dav) repozytorium.
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Prosta operacja taka jak np.: update wymaga od biblioteki libsvn client zarówno
wykonywania operacji na lokalnym katalogu roboczym jak i rozmowy z repozytorium. Ser-
cem całego systemu Subversion jest oczywiście biblioteka która potrafi obsługiwać lokalne
repozytorium. Biblioteka libsvn fs (bo o niej jest właśnie mowa) w rzeczywistości ”rzą-
dzi” strukturą repozytorium i plikami które się w nim znajdują. Samo repozytorium pełne
jest nieco dziwnych plików (np.: db.001, czy log.0000000001). Subversion bowiem in-
tensywne wykorzystuje Berkeley DB v3.x, dzięki czemu niektóre operacje są znacznie
szybsze (zwłaszcza przy większych repozytoriach). Takie rozwiazanie ma jednak swoje mi-
nusy. Nie można poprostu ręcznie grzebać po repozytorium, a nieudaczna próba może się
skończyć nagłym ”zgonem” całego repozytorium.

Kwestia przesyłania plików przez sieć została rozwiązana bardzo szybko. Skorzystano
mianowicie ze szlifowanego obecnie jeszcze serwera Apache 2.0. Najnowsze wersje tego
serwera zezwalają na pisanie modułów które mogą implementować protokoły zgoła od-
mienne niż przewidziany zwykle dla tego typu serwera HTTP. Dlaczego tak, a nie innaczej?
Przede wszystkim serwer Apache do według programistów Subversion sprawdzona marka,
a wszystkie przetestowane w jego ramach mechanizmy (w tym protokół TLS/SSL) będzie
dostępny dla tak zaimplementowanego serwera Subversion ”za darmo”. Nic jednak nie
przeszkadza w opracowaniu dedykowanego demona svnd. Dzięki modularnej architekturze
systemu trzeba ”zaledwie” opracować protokół i spiąć bibliotekę zarządzającą repozyto-
rium z biblioteką klienta.

Programiści Subversion ponadto nie pokusili się o opracowanie nowego protokołu. Sko-
rzystano z protokołu w pewnym sensie zbierznego z ideą kontroli wersji, a mianowicie z
protokołu WebDAV. Rozwiązanie takie nie kosztowało zbyt wiele czasu. Dostepna jest
bowiem biblioteka kliencka dla WebDAV’a - neon, a Apache 2.0 wśród standardowych
modułów mam m.in. mod dav. Wystarczyło zatem napisać moduł który tłumaczyłby za-
pytania protokołu WebDAV na język libsvn fs, co bardzo szybko uczyniono. Realizacja
zdalnego dostępu w ten sposób ma swoje plusy. Protokół WebDAV działa tak jak HTTP,
więc z dużą dozą pewności można przyjąć, że przeciśnie się przez każdy firewall. Metody
jakimi posługuje się WebDAV (MKCOL, PROPFIND, PROPPATCH) różnią się na tyle od stan-
dardowych GET oraz POST protokołu HTTP, że prawie na pewno nie będą cache’owane.
Taki wybór ma jednak swoje problemy, i do końca nie wiadomo, czy przed wypuszczeniem
1.0 nagle nie pojawi się katalog svnd. Narazie jednak projekt wyraźnie korzysta z faktu,
że jeden z programistów Greg Stein jest przy okazji wielkim zwolennikiem tegoż proto-
kołu i osobiście zajął się implementacją wszystkich komponentów związanych z zdalnym
dostępem (czyli intergracja biblioteki neon, oraz moduł mod dav svn).

5



3 svn, czyli klient nasz pan

Oprogramowanie klienckie do systemu Subversion, czyli wspomniany svn można już było
zobaczyć w akcji przy omawianu architektury. Tymczasem codzienna praca z tym pro-
gramem wygląda bardzo podobnie do pracy z CVS. Typowy import wygląda tak jak na
rysunku ??

bash-2.05$ svn import file:///repository/ ./ project
Adding ./project
Adding ./project/src
Adding ./project/src/foo.c
Adding ./project/src/bar.c
Adding ./project/src/Makefile
Adding ./project/README
Adding ./project/doc
Adding ./project/doc/userguide.ps
Commit succeeded.

Rysunek 3: Przykład operacji import

Kolejne trzy argumenty (nie licząc oczywistego argumentu import) wskazują na re-
pozytorium (file:///repository/), katalog który ma być dodany (./) oraz katalog w
repozytorium do jakiego trafią wskazane pliki (project). Dwa ostatnie argumenty są opcjo-
nalne, a ich brak spowoduje umieszczenie plików z bieżącego katalogu w głównym katalogu
repozytorium. Po umieszczeniu projektu warto byłoby wykonać checkout i rozpocząć pra-
cę. Polecenie jakie musimy wydać wyglądać będzie tak jak na rysunku ??.

bash-2.05$ svn co file:///repository/project
A project/doc
A project/doc/userguide.ps
A project/src
A project/src/foo.c
A project/src/bar.c
A project/src/Makefile
A project/README

Rysunek 4: Przykład operacji checkout

Jak będzie wyglądać commit? Wystarczy tylko lekko zmodyfikować plik README i wydać
odpowiednie (rysunek ??) polecenie.
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bash-2.05$ svn ci
Changing /home/jacekp/tmp/project/README
Commit succeeded.

Rysunek 5: Przykład operacji commit

A co zobaczy kolega robiąc update? Mniej więcej coś takiego: rysunek ??.

bash-2.05$ svn update
UU ./README

Rysunek 6: Przykład operacji update

Klient svn potrafi jeszcze dużo więcej, ale nie ma sensu jeszcz na ten temat się ro-
spisywać. To co dzisiaj wygląda tak, juz jutro może wyglądać innaczej. Opisane operacje
typu commit, checkout są na tyle podstawowe, że na pewno nie zmieni się sposób w jaki
działają.

3.1 A co na to Apache?

Konfiguracja zdalnego repozytorium to już robota dla administratora serwera Apache. Być
może postawienie repozytorium okarze się w takim wypadku dużo prostsze? Być może tak.
Więcej problemów nastręczny na pewno znalezienie jakiegoś wzorca postępowania, bowiem
ustawienie repozytorium w ramach serwera Apache wymaga żonglerki przestrzenia adreso-
wą serwera. Zanim zaczniemy konfigurację należy postarać się o ostatni snapshot modułu
httpd-2.0 z repozytorium CVS. Nowy Apache 2.0 standardowo będzie wyposażany w mo-
duł mod dav.so, toteż do szczęścia potrzebny jest jeszcze tylko moduł mod dav svn.so.
Jego kompilację można wymusić podając skryptowi ./configure jedną ze standardowych
opcji --with-apache lub --with-apxs (oznaczające odpowiednio: wkompilowanie modułu
na stałe do serwera lub skompilowanie modułu jako współdzielony obiekt). Bez względu
na wybór sposobu kompilacji moduł trafi ostatecznie na swoje miejsce, czyli do katalo-
gu z modułami serwera Apache. Wpis konfiguracyjny odpowiedzialny za funkcjonowanie
repozytorium powinien wyglądać mniej więcej tak jak na rysunku ??.

<Location /repozytorium>
DAV svn
SVNPath /var/repos

</Location>

Rysunek 7: Przykład konfiguracji serwera Apache 2.0

Tak sofmułowany wpis zarezerwuje w przestrzeni adresowej serwera Apache lokalizację
/repozytorium i pochodne. Innymi słowy wszystko co odwołuje się do adresu:
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http://svn.domena.com.pl/repozytorium

będzie obsługiwane przez moduł mod dav svn.so. Bazując na zmiennej SVNPath moduł
będzie odwoływał się do konkretnych plików w repozytorium. Problem stwarza koniecz-
ność godzenia repozytorium oraz pracującego serwera Apache. Mozna ominąć ten problem
tworząc wirtualny serwer, aczkolwiek nie zawsze będzie to możliwe. W pewnych przypad-
kach może dojść do sytuacji w której repozytorium będzie dostępne przez mało wygodny
adres:

http://www.domena.com.pl/wewnetrzne/programisci/svn/repozytorium/

lub podobnie uciążliwy. Klient svn nie korzysta z czegoś takiego jak zmienna systemo-
wa $CVSROOT, więc (narazie) adres repozytorium trzeba wpisywać każdorazowo. Sytuacja
ulegnie zmianie prawdopodobnie gdzieś w okolicach M3.

4 Features, czyli szef kuchnii poleca

Architektura prezentuje się imponująco, ale można sobie zadać pytanie: Co z tego będzie
miał przeciętny użytkownik? Otóż dzięki takim, a nie innym założeniom Subversion ma
pewne cechy które wyróżniają go od CVS.

4.1 Zmiana nazwy

Jedną z bardziej denerwujących ”cech” CVS’a były spore problemy przy próbie zmiany
nazwy pliku. Prawdę powiedziawszy oznaczało to nic innego jak usunięcie starego pliku i
dodanie nowego. Ostatecznie zamierzany efekt był osiągany, ale kosztem małego zamętu w
logice projektu. Dla CVS’a taka operacja była nie zmianą nazwy, ale tym czym była: usu-
nięciem jednego i dodaniem drugiego pliku. Dlaczego CVS poprostu nie obslugiwał zmian
nazw pliku? Załóżmy, że CVS zezwala na zmiany nazw plików i wydajmy takie polecenie:

cvs checkout foo.c -r 12.4

O co tak naprawdę nam chodzi? Czy o wersję 12.4 bieżącego pliku foo.c (który w wer-
sji 12.4 nazywał się np.: bar.c), czy też plik foo.c z wersji 12.4 (bowiem plik ten został
usunięty np.: w wersji 16.8)? Obydwa scenariusze będą (niestety jeszcze nie są) akcepto-
walne przez system Subversion. Już teraz mozna jednak bez większego problemu zmienić
nazwę pliku wydając polecenie:

svn rename foo.c bar.c

Brak jednak składni dla opcji checkout która pozwoliłaby wyspecyfikować o który
dokładnie plik nam chodzi.
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4.2 Katalogi, a wersje

Jedną z najważniejszych zmian w systemie Subversion jest odmienne podejście do kata-
logów. Operacja typu commit w CVS’ie powodowała zmianę numeru wersje tylko wła-
ściwych plików. Możliwa była zatem sytuacja w której w jednym katalogu znajdowały się
pliki z różnymi wersjami. Subversion rozwiązuje ten problem zgoła odmiennie. Każdy com-
mit (zwany transakcją) jest niepodzielny (atomic), i dotyczyc całego drzewa katalogów,
a nie tylko zmodyfikowanych plików. Innymi słowy commit reprezentuje nie tylko zmiany
dokonane w plikach, ale także stan całego katalogu. Innymi słowy jeżeli wszystkie pliki
w katalogu mają wersję 3, a programista dokonuje zmian w jednym pliku po czym robi
update, to wszystkie pliki w katalogu będą mieć wersję 4.

4.3 Właściwości...

Jak można było przeczytać podczas omawiania architektury, Subversion korzysta z biblio-
teki Berkeley DB do przygotowania swojego rodzaju systemu plików w ramach rodzimego
systemu plików. Oprócz zdecydowanie lepszej wydajności udało się osiągnąć jeszcze jeden
benefit - properties lists. Szybko okazało się, że często wygoddnie byłoby modyfikować
pewne zachowania dla pewnych plików, czy katalogów. Unixowe systemy plików potrafią
wiązać z plikiem tylko kilka informacji (nazwa, prawa dostępu, właściciel itp.). Subversion
natomiast umożliwia nadawanie plikom jak i katalogom listy właściwości. Niektóre z takich
właściwości mogą modyfikować zachowanie systemu Subversion (np.: keyowrd expansion
itd.), a pozostałe mogą przechowywać inne informacje — być może istotne dla programi-
stów. Przykład nadania i odczytania właściwości typ plikowi README może przedstawiać
będzie się tak jak na rysunku ??.

bash-2.05$ svn propset typ dokumentacja README
property ‘typ’ set on README.

bash-2.05$ svn propget typ README
typ : dokumentacja

Rysunek 8: Przykład operacji propset oraz propget

Oczywiście nie musimy znać nazw wszystkich właściwości, aby zbadać ich zawartość.
Można wylistować wszystkie powiązane z danym plikiem właściwości korzystając z takiej
formy polecenia, jak na rysunku ??.

bash-2.05$ svn proplist README
typ : dokumentacja

Rysunek 9: Przykład operacji proplist
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Warto zaznaczyć, że właściwości są dziedziczone. Jeżeli nadamy pewną właściwość wy-
branemu katalogowi, to dziedziczyć będą ją wszystkie pliki i podkatalogi. Możliwa jest
oczywiście zmiana tego zachowania poprzez ręczne ustawienie właściwości na wybranych
plikach z podkatalogu. Innymi słowy, jeżeli plik nie ma ustawionej pewnej właściwości to
zostanie pobrana właściwość z katalogu nadrzędznego, lub domyślna wartość dla całego
projektu. Właściwości będzie można nadawać na podstawie wzorca (np.: *.c --- typ =
program). Nie jest jeszcze zamknięta lista zastosowań dla właściwości i nadal niektóre nowo
opracowywane cechy systemu Subversion są realizowane przez właściwości.

4.4 Tekst kontra binarka

Kwestia formatu danych przesyłanych przez sieć jest dosyć problemowa. W przypadku CVS
domyślnym formatem jest tekst, chyba że użyto opcji -kb (wtedy przyjmowany jest format
binarny). Subversion przesyła wszystkie pliki jako binarne, chyba że zostanie poinstru-
owany innaczej. Takie dodatki jak keyword substitution czy też line conversion scheme są
realizowane jako filtry zupełnie niezależnie od sposobu w jaki przesyłane są dane. Domyśl-
nie zarówno keyword substitution jak i line conversion scheme są wyłączone (zakładając,
że dane przesyłane są binarnie). Włączać można je dla wybranego obiektu systemu plików,
lub poprzez tzw. filename globbing korzystając odpowiednio z opcji -K oraz -L . Jeżeli ta-
kim obiektem jest katalog, to własność tę dziedziczą wszystkie pliki i podkatalogi położone
niżej.

4.5 Logi

W przypadku większych repozytoriów przeglądanie logów szybko może doprowadzić do
zaskakującego wniosku: ludzie nie lubią pisać komunikatów opisujących dokonane zmiany.
Nie dotyczy to może aż tak bardzo projektów Open Source, bo takie logi to jedyny ślad
dokonywanych zmian, ale sytuacja wygląda gorzej w przypadku firmowych repozytoriów.
Nierzadko do oglądania jest tylko nieskończenie długi potok linii *** empty log message
***. Subversion domyślnie nie wymaga logów i nie uruchamia przy każdej operacji typu
commit edytora. Zamiast tego komunikaty można wymusić dla danego katalogu lub projek-
tu przez jego właściwości. Niezależnie od tych ustawień użytkownik może zawsze skorzystać
z opcji -m "komunikat", podobnie jak to miało miejsce w CVS.

4.6 Eleganckie rozwikłanie konfliktów

Konflikty CVS rozwiązuje w dosyć dziwny sposób. Znaczniki konfliktu są wstawiane w
oryginalny plik, co nierzadko utrudnia ich ręczne rozwiązywanie. Wzorem do naśladowania
jest raczej program patch który nie nałożone HUNK’i trzyma w plikach .rej. Subversion
nigdy nie modyfikuje oryginalnego pliku. Na samym początku nakładane są te łaty które
nie powodują konfliktów. Wszystkie te które nie mogą być nałożone są wstawiane do spe-
cyficznie nazwanego pliku (np.: jeżeli łatany jest plik foo.c, to odrzucone łaty trafią do
pliku foo.c.8734XNIS2989.rej). Programista musi ręcznie nałożyć zmiany, lub rozwiązać
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je w inny sposób. Po skonczonej edycji commit może być dokonany tylko gdy wspomniany
plik zostanie usunięty, co przyjmowany za rozwikłanie konfliktu.

4.7 Merge i przodkowie...

System Subversion w wielu miejscach opiera się na tzw. przodkach, czyli wcześnieszych
wersjach pliku. Jeżeli mamy do czynienia z plikiem foo.c w wersji 5, to jego przodkowie,
to prawdopodobnie:

{foo.c:1, foo.c:2, foo.c:3, foo.c:4, foo.c:5}

lub prościej:

{foo.c:1-5}

Jeżeli pojawią się odgałęzienia które potem będzie trzeba łączyć (merge), to nie będzie
to tak kłopotliwe jak w przypadku systemu CVS (Merge urosły tam do zagadnienia osiągal-
nego tylko dla zaawansowanego użytkownika). Subversion śledząc przodków, podczas łącze-
nia gałęzi produkuje odpowiednią ich listę (np.: {trunk/foo.c:1-8, branch/foo.c:3-7})
która pozwoli stwierdzić w dowolnym momencie które łaty zostały już nałożone, a które
nie. Dzięki temu znika dosyć specyficzna wada systemu CVS, kiedy to połączenie gałęzi
z głównym katalogiem było równoznaczne z nałożeniem wielkiej łaty: znikała informacja
związana z wykonaniem połączenia.

4.8 Upragnione bezpieczeństwo

Nie da się ukryć, że CVS trochę nie bardzo pasował do bezpiecznych rozwiązań. Subver-
sion natomiast wprowadza dwa poziomy autoryzacji. Pierwszy z nich leży w gestii serwera
Apache i protokołu WebDAV. Na tym poziomie musi dokonać się autoryzacja (w mia-
rę potrzeb chroniona połączeniem https). Nazwa użytkownika (oczywiście jeżeli podał
prawidłowe hasło) przekazywana jest do samego systemu Subversion. Tam dopiero pada
odpowiedź na pytanie: czy uzytkownik X może wykonać akcję Y na obiekcie Z? Na to
pytanie odpowiada funkcja svn authorize. Zwraca ona albo wartość NULL co oznacza, że
akcja nie może byc wykonana, albo nazwę użytkownika z prawami którego ma być ona
wykonana. Na jakiej podstawie svn authorize udziela takiej odpowiedzi? To już zależy
od konkretnej implementacji. Narazie odwołuje się do pliku svn security jaki znajduje
się w każdym repozytorium, ale mechanizm ten najprawdopodobniej ulegnie zmianie.

Co znajduje się w pliku svn security? Przede wszystkim odbywa się tam mapowanie
użytkowników na odpowiednich użytkowników systemowych. Można tego dokonać np.: za
pomocą takiego wpisu jak na rysunku ??

11



jank : Jan Kowalski jkowalski/DAV/firma.com.pl, \
janekk/DAV/kawiarenka.com.pl

Rysunek 10: Przykład mapowania uzytkowników

W ten sposób użytkownik jkowalski z domeny firma.com.pl oraz janekk z domeny
kawiarenka.com.pl będzie występował wobec repozytorium jako użytkownik systemowy
jank. Plik powinien definiować też pewne role jako zbiór możliwych do wykonania poleceń.
Przeanalizujmy wpis jaki znajduje się na rysunku ??.

gość: checkout update
programista: checkout update commit
projectmngr: checkout update commit add delete rename
admin: all

Rysunek 11: Przykład definicji ról

W ten sposób zdefiniowaliśmy 4 role: gość który może tylko pobrać moduł i uaktual-
niać go przez update, programista który może dokonywać zmian w kodzie, projectmngr
który może dodawać, usuwać pliki oraz zmieniać ich nazwę, no i admin który nie ma żad-
nych ograniczeń. Tak zdefiniowane role można powiązać z użytkownikami systemowymi w
odniesieniu do poszczególnych rejonów repozytorium. Prawidłowy wpis wyglądałby tak jak
na rysunku ??.

jank : gość /repository/server : programista /repository/client
jozefs : admin /repository : gość /repository/management
pawelj : projectmngr /repository : admin /repository/management

Rysunek 12: Przykład mapowania ról na użytkowników

5 Katalog roboczy pod lupą

Katalog pozyskany z repozytorium SVN niewiele różni się od tego do jakiego przyzwycza-
iliśmy się podczas pracy z CVS. Oczywiście katalog administracyjny to SVN/, a nie CVS,
ale zmiana jest chyba oczywista. Co znajduje się w środku katalogu administracyjnego?
Otóż znajdziemy tam następujące pliki:

format : plik ten określa wersję formatu plików administracyjnych. Dzięki temu opro-
gramowanie klienckie może łatwo rozpoznać rodzaj formatu, bowiem wraz z nowymi funk-
cjami zmieni się zapewne zawartość niektórych plików.
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repository : w tym pliku znajdziemy adres repozytorium z którego został pobrany
katalog.

entries : ten plik podobnie jak jego starszy brat z CVS zawiera informacje na te-
mat znajdujących się w katalogu obiektów (plików i katalogów). I na tym podobieństwa
się kończą, i zaczynają różnice. Przede wszystkim CVS’owy Entries opiera się na wła-
snej prostej składni ([typ]/plik/wersja/data modyfikacji//). Tymczasem Subversion
wykorzystuje do tego celu XML dzięki czemu może szybko i łatwo rozszeżać ilość do-
stępnych atrybutów. W systemie CVS dla katalogów istniały tylko wpisy w plik Entries
potwierdzające ich istnienie (np.: D/katalog////). Subversion wprowadza tutaj tylko jed-
ną, aczkolwiek istotną różnicę: każdy plik entries zawiera pozycję svn:this dir która
zawiera informację na temat bieżącego katalogu (w tym numer wersji, i swojego poprzed-
nika). Dzięki temu dla pozostałych podkatalogów wystarczająca jest tylko informacja, że
istnieją — detale w postaci elementu svn:this dir zawierać będzie odpowiedni dla tego
podkatalogu plik entries.

text-base : katalog zawierający nienaruszoną kopię plików wymienionych w pliku
entries. Z tych plików korzysta Subversion podczas wysyłania łat (diff) do serwera.

props : katalog zawierający aktualne właściwości plików wymienionych w pliku entries.

prop-base : katalog ten zawiera w zasadzie to samo co props, przy czym są to właści-
wości jakie uzyskane są od serwera (nie zmodyfikowane w wyniku lokalnych operacji).

dir-props : plik zawiera właściwości bieżącego katalogu z którego dziedziczą wszystkie
pliki (chyba że mają własne wpisy w props).

dir-props-base : podobnie jak dir-props-base, ale właściwości te reprezentują ory-
ginał pobrany z repozytorium.

lock : plik taki znajdziemy tylko przez chwilę, gdy inny klient dokonuje jakichkolwiek
zmian na znajdujących się w tym katalogu plikach.

tmp : katalog na różne tymczasowe pliki.

log : w pliku tym znajdziemy log operacji jakie ma wykonać, lub wykonał już system
Subversion. Dla każdego kroku operacji wstawiany jest element XML’a (np.: <mv src=""
dst="">, <merge src="" dst=""> itd.), po czym wykonywane są same operacje. Po wy-
konaniu każdego kroku w pliku dokonywane są zmiany potwierdzające wykonanie kroku,
a po wykonaniu całej operacji plik jest usuwany. W przypadku przerwania i ponowienia
operacji wiadomo które jej kroki zostały już wykonane, a które nie.

README : No cóż... ktoś może potraktować katalog SVN/ jako zwykłe pliki, toteż krótkie

13



ostrzeżenie które zajmuje zaledwie 118 bajtów nie zaszkodzi.

wcprops : niektóre właściwości nie powinny być widziane ani modyfikowane przez uzyt-
kownika, bowiem mają jakąś specjalną rolę (zwykle wobec protokołu WebDAV). Detale dot.
ich wartości trafiają do tego katalogu.

6 Delta, czyli patch innaczej

System Subversion nowatorsko podchodzi także do problemu łat. Do opisów zmian jakie
zaszły pomiędzy plikami system Subversion używa łat określanych jako Delta. Delty są
opisywane przez zestaw tag’ów XML’a. O ile może wydawać się to dosyc dziwnym posu-
nięciem (i potwierdzeniem na agresywny rozwój technologii XML), to jednak ma swoje
przesłanki. Na obecnym etapie prac XML jest formatem niezwykle łatwym do parsowanie
(Subversion korzysta do tego celu z biblioteki expat-lite). Sama delta jest na tyle uniwer-
salnym sposobem opisywania zmian, że XML to tylko jeden ze sposobów jego zapisywania.
W przyszłości XML być może zostanie zastąpiony innym formatem. System Subversion
wyróżnia 3 rodzaje delt:

• text delta - opisuje zmiany jakie mogą zajść w sekwencji bajtów, czyli zwykle w
zawartości pliku.

• property delta - opisuje zmiany jakie zaszły pomiędzy listami właściwości

• tree delta - opisuje zmiany midzy dwoma katalogami

6.1 text delta

Przykładowa delta dla tekstu wyglądać będzie tak jak na rysunku ??.

<text-delta>dane</text-delta>

Rysunek 13: Przykładowa text delta

Dane mogą być uzyskiwane w dowolny sposób — chociażby jako wynik działania ko-
mendy diff. Pewne natomiast jest, że ostatecznie zostanie wybrany inny format (być może
xdelta). Unixowy diff jest bardzo wygodny w czytaniu przez programistę, ale stwarza
pewne problemy w implementacji. Ponadto diff opiera swoja pracę na pojęciu linijki, a
to nie za dobrze sprawdza się w przypadku łatania plików binarnych (co umożliwia m.in.
wspomniana xdelta).
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<property=delta>
<set name=’typ’>dokumentacja</set>
<delete name=’test’/>

</property-delta>

Rysunek 14: Przykładowa property delta

6.2 property delta

Przykładowa delta dla właściwości może przedstawiać się tak jak na rysunku ??.

Taka łata spowoduje zmianę właściwości typ na dokumentacja (lub utworzenie takiej
właściwości gdy jej brak), oraz usunięcie właściwości test. Oczywiście elementów <set>
oraz <delete> może być więcej o ile nie powtarza się ta sama własność (argument name).

6.3 tree delta

Tutaj toczy się cała akcja, bowiem generowanie takiej łaty ma miejsce przy każdej operacji
typu commit. Do niej należy kompleksowe opisanie zmian, bowiem wcześniej opisane delty
mają tylko sens gdy z tree delta wynika potrzeba ich zastosowania. Przykładow takiej delty
może przedstawiać się tak jak na rysunku ??.

<tree-delta>
<replace name=’dir1’>

<directory>
<tree-delta>

<replace name=’file1’>
<file>text-delta</file>

</replace>
<delete name=’file2’/>
<add name=’file3’>

<file ancestor=’/dir1/file2’/>
</add>

</tree-delta>
</directory>

</replace>
</tree-delta>

Rysunek 15: Przykładowa tree delta

To tylko prosty przykład. Zamienia on nazwę pliku file2 na file3, i dodatkowo zmie-
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nia zawartość pliku file1. Im bardziej skomplikowane zmiany, tym dłuższa będzie łata. W
ostatecznej wersji systemu Subversion delty dla tekstu i właściwości ze względu na swoje
rozmiary będą prawdopodobnie umieszczane poza elementem <tree-delta> mniej więcej
w sposób jaki przedstawiony jest na rysunku ??.

<tree-delta>
...

<file>
<text-delta-ref id=’123’/>

</file>
...

</tree-delta>
<text-delta id=’123’>dane</text-delta>

Rysunek 16: Przykładowa tree delta nowego typu

Kwestia ta prawdopodobnie (zresztą jak wiele innych rzeczy) ulegnie zmianie przed
ukazaniem się ostatecznej wersji systemu Subversion.

7 Widoki na przyszłość

W chwili gdy powstaje ten tekst Subversion jest w stadium M2. Sporo z funkcjonalności
która jest opisana powyżej jest jeszcze na liście TODO. Nie zmienia to jednak faktu, że z Sub-
version da się już w podstawowym zakresie korzystać. W momencie kiedy projekt osiągnie
stadium M3 planowany jest tzw. self hosting. Serwer CVS na subversion.tigris.org
pójdzie w odstawkę i wszystko wskazuje na to, że w chwilę później dołączą inne serwery
związane z projektami programistycznymi.
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