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Diplomová  práce  pana  Demína  se  zabývá  implementací  debuggeru,  který  by  měl  uživateli 
poskytnout podobný komfort práce jako běžný debugger běžící  s pomocí prostředků operačního 
systému, ale běžel by mimo tento operační systém a tudíž by byl z principu nedetekovatelný.

Pro splnění tohoto cíle bylo zvoleno rozšíření ladícího rozhraní emulátoru a virtualizátoru QEMU 
o podporu tzv. context awareness, čili schopnosti sledovat při ladění z vnějšku virtuálního stroje jen 
konkrétní entitu běžící v rámci operačního systému uvnitř virtuálního stroje (typicky jedno vlákno). 
Pro extrakci  nezbytné  části  vnitřního  stavu virtuálního  stroje  a  emulovaného (virtualizovaného) 
operačního systému autor navrhl knihovnu a skriptovací rozhraní v jazyce Python, pomocí kterého 
lze získávat informace způsobem specifickým pro daný operační systém, aniž by tato logika byla 
zadrátována přímo v samotném debuggeru nebo QEMU. Tento přístup je také poměrně neintrusivní 
– vyžaduje sice modifikaci QEMU, ale nevyžaduje modifikaci koncového debuggeru (lze použít 
libovolný debugger podporující vzdálený protokol GDB) ani operačního systému.

Autor v úvodní části ve své práce rozebírá základní architekturu QEMU, jeho podporu pro ladění a 
možnosti, jak  context awareness v rámci této architektury implementovat. Ve zbytku práce autor 
popisuje implementaci, tedy podpůrné rutiny využitelné opakovaně pro různé operační systémy a 
prototypové ukázky context awareness skriptů pro RTEMS a Linux.

Přestože se textová i implementační část předložené práce určitě vydávají správným směrem, čtenář 
se může jen těžko ubránit dojmu, že obojí bylo spíchnuto poměrně horkou jehlou. Textové části lze 
vytknout především jistou jazykovou neobratnost a stručnost některých pasáží (např. příliš stručný 
rozbor  některých  alternativ).  Ke  škodě  samotné  prototypové  implementace  je  především 
nedomyšlenost  některých  základních  vlastností  (např.  při  odpojení  debuggeru  od  QEMU dojde 
nevyhnutelně k ukončení  celého virtuálního  stroje) a  velmi problematická úroveň komentářů  ve 
zdrojových kódech (např. v klíčovém modulu gca.c pro QEMU nejsou prakticky žádné).

Předložená diplomová práce dostatečně  demonstruje  autorův vhled do problematiky  a  nesporné 
programátorské schopnosti, bohužel nedopracovanost textové i implementační části z ní činí práci 
hraniční. Přes zásadní nedostatky lze práci stále ještě doporučit k obhajobě.
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