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Předmětem diplomové práce Adama Hrašky byl návrh a implementace synchronizačního 
mechanismu RCU (Read-Copy-Update) pro mikrokernelový operační systém HelenOS a analýza možností
využití RCU pro zlepšení škálovatelnosti distribuovaných algoritmů operačního systému.

Autor se v úvodu práce zaměřil na analýzu několika RCU algoritmů od „klasických“ až po 
nejnovější známé a zdokumentoval principy jejich fungování pomocí přehledného pseudokódu. Následuje
popis algoritmů, které autor navrhl, implementoval, otestoval a vyhodnotil z hlediska výkonnosti; celkově
šlo o dva různé algoritmy pro kernel a jeden algoritmus pro uživatelský prostor.

Dále se autor zabývá využitím RCU v systému HelenOS a popisuje návrh a implementaci 
neblokující a paralelní hashovací tabulky založené na RCU, která navíc umožňuje dynamickou změnu 
velikosti interních datových struktur. Zmiňuje dosud známé algoritmy a poté kombinuje jejich klíčové 
výhody do celku, který dosud známá řešení předčí v podstatě v každém ohledu. Pomocí nové hashovací 
tabulky následně zlepšil škálovatelnost subsystému futexů, který dříve využíval datovou strukturu 
chráněnou globálním mutexem. Navíc také využil RCU k výraznému zefektivnění operací nad futexy 
v jednovláknových procesech.

Autor podrobně vyhodnotil výkonnost nových RCU algoritmů a porovnal je s klasickými 
synchronizačními primitivy (spinlock). Benchmarky jsou pečlivě navržené tak, aby nové RCU algoritmy 
měly „nejsilnějšího soupeře“ z oblasti klasické synchronizace. Příkladem je nahrazení mutexu za spinlock
u globální databáze futexů, které přineslo výrazný nárůst výkonnosti původního algoritmu. Přesto však 
algoritmy založené na RCU prokázaly výrazně lepší škálovatelnost (která je v případě blokující 
synchronizace nedosažitelná) a výrazně lepší výkonnost už od jednovláknových benchmarků. Návrh 
a implementace RCU pro systém HelenOS tedy prokazatelně přináší všechny výhody, které lze od RCU 
očekávat. Pozornost je věnována i případu, kdy se relativní četnost aktualizací mezi paralelními přístupy 
k datové struktuře dostane mimo oblast efektivity RCU.

Přílohou diplomové práce jsou přehledně upravené zdrojové kódy, které v podrobných komentářích
obsahují popis klíčových částí implementovaných algoritmů a synchronizačních protokolů. Kromě všech 
algoritmů zmíněných v textu diplomové práce autor navíc implementoval dynamické vícevláknové fronty 
úloh pro systém HelenOS a primitiva pro komunikaci mezi procesory (nutná pro fungování nových RCU 
algoritmů, ale použitelná i k jiným účelům). Všechny implementované algoritmy jsou doplněné sadou 
zátěžových testů a benchmarků, které ukazují způsob jejich použití a umožňují prověření jejich 
funkčnosti, například s využitím autorem dodaných spustitelných médií se systémem HelenOS.

Autor beze zbytku splnil zadání práce a prokázal tak výborné programátorské schopnosti 
a hluboké znalosti z oblasti operačních systémů a paralelních algoritmů. Na základě podrobného studia 
výhod a nevýhod stávajících RCU algoritmů navrhl a implementoval RCU pro kernel, systémové servery 
i uživatelský prostor a výrazně zlepšil efektivitu futexů v systému HelenOS. Text práce je po formální 
i jazykové stránce v pořádku a členění odpovídá tématu práce. Z příspěvků nad rámec zadání je třeba 
vyzdvihnout především nový algoritmus pro paralelní a neblokující hashovací tabulku, která dovede 
dynamicky zvětšovat i zmenšovat velikost interních datových struktur a zároveň není závislá na prostředí
s garbage collectorem. Tato datová struktura by mohla být sama o sobě obsahem zadání (a řešení) další 
kompletní diplomové práce.

Diplomovou práci Adama Hrašky vřele doporučuji k obhajobě.
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