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Tématem  diplomové  práce  pana  Boušky  je  podpora  ovladačů  souborových  systémů
implementovaných pomocí frameworku FUSE v systému HelenOS. Vzhledem k tomu, že ovladače
souborových  systémů FUSE jsou tradičně  implementovány  jako  běžné  procesy  v  uživatelském
prostoru a že také nativní VFS rozhraní souborových systémů v HelenOSu je implementováno zcela
v  uživatelském  prostoru,  nabízí  se  přirozeně  možnost  tato  dvě  rozhraní  propojit  a  zpřístupnit
existující FUSE ovladače pro systém HelenOS. Je však nutno poznamenat, že kromě samotného
propojení  FUSE a  nativního  HelenOS VFS rozhraní  je  potřeba  řešit  také  další  otázky,  protože
většina FUSE ovladačů je implementována pro Linux a tudíž vyžaduje pro svůj běh Linuxové (resp.
POSIXové) prostředí, které operační systém HelenOS poskytuje jen do omezené míry.

Předložený  text  práce  je  členěn  standardně,  zabývá  se  především analýzou  vhodného  způsobu
implementace propojení FUSE a HelenOS VFS a popisem samotné implementace. Přestože lze říci,
že  samotná  implementace  zhruba  splňuje  nároky  na  proof-of-concept,  text  diplomové  práce
obsahuje celou řadu zásadních nedostatků.

Text práce je příliš stručný, formulace jsou často jen heslovité a obsahují celou řadu gramatických
chyb,  stylistických  chyb  a  překlepů.  Některé  pasáže  textu  jsou  kvůli  tomu  téměř  na  hranici
srozumitelnosti. Po věcné stránce chybí práci vyhodnocení, tedy například odhad, kolik existujících
FUSE ovladačů a za jakých podmínek bude možné v HelenOSu využít a do jaké míry je podpora
FUSE ovladačů kompletní  (jak  omezuje  praktickou použitelnost  například  jiný způsob přístupu
k blokovým  zařízením),  jaký  je  výkon  FUSE  ovladačů  v  HelenOSu  ve  srovnání  s  nativními
ovladači atd.

Bohužel  na  několika  místech  textu  lze  dokonce  najít  naprosté  nesmysly,  například  tvrzení,  že
mikrojádrový operační systém příliš nezávisí na kvalitě kernelu nebo že architektura HelenOSu je
založena na principu  simple design, smart code (což je naprostá antiteze skutečného návrhového
principu HelenOSu, který je smart design, simple code).

Věřím, že autor práce má v rukou solidní proof-of-concept implementaci, kterou lze ještě dotáhnout
a na jejím základě připravit  skutečně kvalitní  text  diplomové práce.  Bohužel  pro výše uvedené
zásadní nedostatky nedoporučuji aktuálně předloženou diplomovou práci k obhajobě.
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