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Tematem prace je problematika zalohovani souborft v operacnim systemu MS Win-
dows, se zamefenim na transparentnost a efektivitu. Prace navazuje na softwarovy projekt
ABAS.

V textu prace je postupne uvedeno rozcleneni zalohovacich systemu a stanoveno, ze
pfedmetem bude system pracujlcl na zaklade generovani a zpracovani rozdilovych souboru.
Dale je uvedena vlastnl specifikace systemu a popis vzniklych komponent Po zavera textove
cast: prace j e jeste uvedena programatorska prirucka a uzivatelska dokumentace.

Zda se, ze vysledkem prace je system schopny plnit zadanou funkci. Bohuzel ale jiz
neni zcela zfejme, co nakonec vsechno bylo a co nebylo vramci tvorby teto prace
implementovano (zaverecna kapitolaje ponekud rnlzna), stejnejako nenijasne deklarovano,
ktera fakticka cast prace je pfevzata ze zrmneneho softwaroveho projektu ABAS. Take
nektera uvedena rozhodnutl resp. popis funkcnosti nevypadaji na prvni pohled promyslene —
napriklad system aplikace nastaveni adresare na vsechny podrizene adresare a soubory je
ponekud uzivatelsky nepfivetivy: vyzaduje nastavovani vzdy od kofene do hloubky, nebot
nastavenim adresare dojde ke stejnemu nastaveni pro vsechny podadresafe a v nich obsazene
soubory. To by v realnem provozu bylo dosti nepfijemne omezeni.

K textu prace nemam vaznejsi pfipominky. I kdyz je vnem nekolik drobnych chyb a
formulace ci argumentace jsou misty trochu nejasne., nepfesahuje to beznou miru v
podobnych pracich (napriklad, na str. 43 je u vysvetleni zablokovani systemu vpripade
vypadku stranky na urovni 2 a vyssl uvedeno ,,Dokonce staci, aby byl v nestrankovane pameti
kod funkce, ktera je volana", coz vypada jako autorovo pfekvapeni nad trivialitou).

Pouze bych se trochu vice pozastavil nad tun, ze v textu neni temef vubec feseno
obnoveni souboru, popsano je pouze zalohovani. Take je tfeba upozomit na jazykovou
nekvalitu anglickeho abstraktu.

Pres uvedene vyhrady doporucuji, aby prace byla pfijata jako diplomova a byla
pripustena k obhajobe.

VPraze, 19.5.2009
KNDr. David Obdrzalek


