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Cílem  diplomové  práce  pana  Dolejše  bylo  rozšířit  jádro  operačního  systému  HelenOS 
o prototypovou  podporu  spouštění  tzv.  domén,  čili  paravirtualizovaných  strojů  určených  pro 
hypervisor  Xen.  V  konečném  důsledku  by  tak  operační  systém  HelenOS  měl  fungovat  jako 
hypervisor (správce virtuálních strojů) a náhrada Xenu.

Nejnáročnější částí předložené diplomové práce je nepochybně zdokumentování rozhraní a chování 
hypervisoru Xen tak,  aby jej  bylo možné reimplementovat  v rámci  systému HelenOS. Přestože 
veřejné rozhraní Xenu bylo nedávno zdokumentováno v diplomové práci pana Benháka (tyto dvě 
práce  tak  vytvářejí  jedna  k  druhé  svým  způsobem  logický  komplement),  pochopení  interního 
chování Xenu, které pan Dolejš musel reimplementovat, představuje ještě další velmi netriviální a 
časově  náročnou  analýzu.  V mnoha  případech  byly  jediným zdrojem informací  zdrojové  kódy 
hypervisoru Xen (jež jsou všeobecně známé svou nepřehledností a malým množstvím komentářů) a 
zdlouhavé experimentování.

Text práce je členěn na několik kapitol: Obecný úvod do virtualizace, popis hypervisoru Xen, popis 
jádra systému HelenOS, analýza možných způsobů implementace rozhraní Xen v jádře systému 
HelenOS (včetně  rozboru  vlastností,  které  lze  v  prototypové  implementaci  z  časových  důvodů 
vynechat), popis samotné prototypové implementace, popis postupů použitých při ladění a závěr. 
Struktura textu je logická a autor postupuje velmi systematicky. Po věcné, jazykové a stylistické 
stránce není textu co vytknout.

Na základě  provedené  analýzy  se  autor  rozhodl  implementovat  pouze  podporu  pro  tzv.  domU 
domény, nikoliv pro privilegovanou doménu dom0.  Kompletní  implementace  rozhraní  Xenu by 
byla zřejmě nad rámec obvyklého rozsahu diplomové práce. Prototypová implementace je v rámci 
těchto přirozených omezení funkční, použitelná a v budoucnu dále rozšiřitelná.

Jediným zásadnějším nedostatkem předložené práce je to, že modifikace jádra systému HelenOS 
byly prováděny na starší zafixované verzi a bude proto poměrně nesnadné změny zaintegrovat do 
aktuální  vývojové větve.  Také nové zdrojové  soubory prototypové implementace  působí  trochu 
méně přehledným dojmem a před jejich integrací bude zřejmě nutné některé části čistě přepsat. 
Retrospektivně je také škoda, že si autor nezvolil jako jazyk práce angličtinu.

I přes tyto drobné nedostatky lze však říci, že autor předloženou prací jednoznačně demonstruje své 
solidní analytické a programátorské znalosti a schopnosti. Jedná se o kvalitní diplomovou práci, 
která splňuje své zadání. Proto práci doporučuji k obhajobě.
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