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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
Cílem práce bylo implementovat podporu pro restartování bezestavových služeb bez jejich vý-
padku. To jest služba při restartu předá existující otevřené zdroje nové instanci, takže pro klienty
neexistuje okamžik, kdy by služba nebyla dostupná (tj. například port zůstává pořád otevřený
a přijímá požadavky).

Práce se zaměřuje pouze na bezestavové služby, tj. neřeší přenesení vnitřního stavu serveru.
To nicméně nebrání použití pro servery pracující se stálými úložišti (např. databáze), protože
vnitřní stav aplikace typicky obsahuje pouze nacachovaná data a jejich ztráta de-facto nevadí.

Textová část práce se zabývá především analýzou technických možností řešení restartů v pro-
středí systémů GNU/Linux a zdůvodněním návrhu API. Implementační část práce je pak tvořena
vlastní knihovnou pro usnadnění restartů, integrací do systemd a ukázkovou aplikací.

Na práci je nutno zvláště ocenit její úplnost – autor odevzdal funkční dílo, které plní vytyčené
cíle a je připraveno k reálnému použití.

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
Analýza X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X
Práce je rozumně strukturována, velmi dobře se čte a obsahuje všechny obvyklé části. Velmi
pěkně je zpracována kapitola analyzující možná technická řešení, která jde do velké hloubky.

Uživatelská dokumentace ve vlastní práci je velmi stručná, nicméně rozšířená verze je dostupná
jako příloha. Zde oceňuji velmi přehledně zpracované README, které směřuje na detailnější
dokumenty.

Trochu překvapivě nejsou v práci zmíněny funkce zedr_accept, zedr_recv apod., které zjed-
nodušují vkládání tzv. restart-points (jejich použitím aplikace rychleji reaguje na případné žá-
dosti o restart).
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X
Autor odevzdal po všech směrech dokončený projekt. Od dobře napsaného README, přes
funkční testy až po kvalitní zdrojový kód.

Implementace je celkově stabilní, dodané testy pokrývají všechny důležité části knihovny.
Zvláště je potřeba ocenit organizaci zdrojových kódů, která začíná konzistentním formátová-

ním a končí nadprůměrných množstvím dobře napsaných komentářů.
Integrace do existujích projektů byla odevzdána mj. formou záplaty, velmi oceňuji aktuálnost,

kdy autor testoval svoje dílo vůči současné verzi systemd.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano
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