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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X X

Práce řeší problém v omezeném prostoru existujícího API Linuxového kernelu. Autor zvolil
implementaci ve formě knihovny pro existující služby a správce služeb, která byla integrována
do systemd, což splňuje zadání práce. Pro naplnění rozsahu práce by se hodilo i pokročilejší
rozšíření systemd, jaké autor popisuje v závěrečné části.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Plynulost čtení není rušena jazykovými ani stylistickými chybami. Text dostatečně popisuje
řešený problém a vysvětluje implementaci jednotlivých komponent. Výtku mám k hodnotící
části, kde by bylo užitečné rozebrat časové měřítko (mj. i kvůli dopadu na souběh rozebíraný na
str. 15) a výkonnost služeb při transparentním restartu. Dokumentace je účelně přístupná mimo
hlavní tělo práce a provádí vývojáře k podrobně popsanému API.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X X
Stabilita implementace X

Implementace se skládá z původní knihovny a rozšíření existujícího SW projektu. Knihovna
poskytuje minimalistické rozhraní vzhledem ke svému účelu použití ve stávajících službách. Patch
do systemd konvenčně i koncepčně (v rámci zvoleného přístupu) dobře zapadá. Obě části jsou
pokryty integračními testy, za vyzdvižení stojí testy kontrolující i nečekané chování služeb. V
demonstračním prostředí Arch Linuxu fungují dle očekávání (stejně tak i v ručním sestavení pro
openSUSE TW).
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