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Cílem  diplomové  práce  pana  Hrašky  bylo  navrhnout  a  naimplementovat  konkrétní  algoritmus
z rodiny  synchronizačních  mechanismů  Read-Copy-Update  (RCU)  pro  mikrojádrový  operační
systém HelenOS (s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem tohoto systému) a dále využít tento
algoritmus pro implementaci vhodné škálující datové struktury v rámci systému HelenOS.

Bez dlouhých úvodů lze říci, že všechny vytčené cíle diplomové práce se autorovi podařilo beze
zbytku splnit. Po nezbytném shrnutí obecných vlastností mechanismu RCU je čtenáři představeno
sedm reprezentantů konkrétních RCU algoritmů, které jsou relevantní pro účely práce. Na základě
analýzy jejich vlastností  a stanovených požadavků poté autor navrhuje k implementaci  tři  nové
RCU  algoritmy.  Základní  myšlenky  těchto  tří  nových  algoritmů  sice  vycházejí  z  již  dříve
naimplementovaných  algoritmů,  konkrétní  implementační  detaily  jsou  však  autorem  vhodně
zkombinovány a netriviálně upraveny pro lepší splnění stanovených požadavků.

V dalších částech se text práce zabývá využitím těchto nových RCU algoritmů pro implementaci
hashovací  tabulky,  která  poskytuje  jak  možnost  dynamické  změny  své  velikosti,  tak  možnost
škálujícího  paralelního  přístupu.  Také  návrhu  této  datové  struktury  předchází  analýza  několika
podobných  již  dříve  naimplementovaných  datových  struktur.  Jako  druhý  způsob  využití  RCU
v systému  HelenOS  autor  představuje  transparentní  upgrade  prázdné  implementace  futexů  na
plnohodnotnou implementaci  při  přechodu uživatelské úlohy od běhu s jedním vláknem k více
vláknům.

Závěrečná část práce je věnována velmi podrobnému vyhodnocení škálovatelnosti navržených RCU
algoritmů,  hashovací  tabulky  a  upgradu  futexů,  které  jednoznačně  dokládá  výhody
implementovaných přístupů s využitím RCU oproti klasickým metodám synchronizace.

Předložené zdrojové kódy implementace jsou přehledné, dobře strukturované a dobře komentované.
Celkový rozsah implementace plně odpovídá kontextu a náročnosti  práce.  Text  práce je napsán
prakticky bezchybnou angličtinou, je velmi dobře strukturován a dobře se čte.

Celkově  lze  říci,  že  práci  není  po  věcné  ani  formální  stránce  prakticky  co  vytknout.  Jedná se
o mimořádně  kvalitně  odvedenou  práci,  která  plně  splňuje  a  v  některých  aspektech  dokonce
překonává své zadání. Proto ji vřele doporučuji k obhajobě.
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