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IMAP extension for mobile devices

Obsah diplomové práce

V úvodu práce (kapitola 2) je stručně popsán protokol IMAP a zdůrazněny některé jeho vlastnosti, 
které mohou působit problémy při implementaci. Následuje kapitola 3, popisující různá existující 
rozšíření základního protokolu. V kapitole 4 autor představuje tři vlastní návrhy na rozšíření funkčnosti 
protokolu IMAP, které se týkají ošetření race-condition, zlepšení efektivity při zobrazení nově 
příchozích zpráv ve vláknech a podpory pro odesílání e-mailů pomocí IMAP, namísto SMTP.

Pátá kapitola popisuje specifické nároky IMAP klienta pro mobilní zařízení, autor také stručně 
porovnává několik stávajících implementací. Dále je zde uveden seznam rozšíření protokolu, které 
významně ovlivňují vlastnosti mobilního IMAP klienta.

Následující kapitola 6 pak přibližuje vnitřní architekturu vlastní implementace programu Trojitá.

Součástí práce je také návrh rozšíření ve formátu návrhu (Internet-Draft), návod na kompilaci a 
spuštení klienta a obsáhlý seznam literatury.

Hodnocení diplomové práce

Text práce je psaný pěknou a srozumitelnou angličtinou, je přehledně strukturovaný. Výjimečně lze 
najít slova pravděpodobně špatně opravená automatickou kontrolou pravopisu. Líbilo se mi použití 
množství příkladů, které usnadňují porozumění textu.

Obsah práce odpovídá zadání, autor analyzoval stávající stav do potřebné šířky i hloubky a navrhl 
vlastní užitečná rozšíření.

Softwarová aplikace se chovala podle popisu, je použitelná a stabilní. Podařilo se mi načíst schránku s 
více než 30 000 zprávami, program reagoval spolehlivě a svižně.

Velmi kladně hodnotím návrh aplikace, použití regresních testů a programů z balíku valgrind.

Ocenil bych přehled rozšíření, které jsou implementované v jednotlivých IMAP serverech, i když je to 
již za hranicí tématu práce.

Hodnocení

Text práce i samotný program hodnotím jako mimořádně kvalitní a zajímavé, autor prokázal hlubokou 
znalost problematiky, práci doporučuji k obhajobě.
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