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Diplomová  práce  pana  Tomoriho  si  kladla  za  cíl  analyzovat  možnosti  omezeného  přidělování 
zdrojů (především procesorového času a šířky pásma I/O) v operačních systémech a na základě této 
analýzy navrhnout a implementovat prototypovou podporu pro omezené přidělování těchto zdrojů 
v systému FreeBSD.

Velká  část  práce  se  zabývá  velmi  podrobným  popisem  architektury  a  fungování  subsystému 
cgroups v  jádře  Linuxu,  jež  je  využíván  mimo  jiné  právě  pro  univerzální  definici  parametrů 
omezeného  přidělování  zdrojů  a  podporuje  omezení  procesorového času  a  šířky  pásma I/O.  Je 
trochu škoda, že tento zevrubný popis je v samotném návrhu implementace pro FreeBSD vytěžen 
poměrně málo, neboť se autor rozhodl místo portování mechanismů cgroups využít nativní rozhraní 
racct/rctl (které  –  dlužno  dodat  –  není  tak  univerzální  subsystém jako  cgroups,  ale  je  určeno 
specificky pro omezené přidělování zdrojů).

Za  účelem  implementace  pro  racct/rctl tedy  autor  analyzuje  konkrétní  algoritmy  sledování  a 
omezování přidělených prostředků a jejich vhodnou integraci do plánovače (resp. plánovačů) a I/O 
subsystému ve FreeBSD. Navržená implementace i na základě prezentovaného vyhodnocení plní 
svou funkci dostatečně a proto lze říci, že autor zadání své diplomové práce splnil.

Zdrojové  kódy implementace  jsou kvalitní.  Jsou sice komentované jen  lehce  a  jejich  rozsah je 
poměrně malý (zhruba 1500 řádků), je však potřeba vzít v potaz celkový kontext práce a nutnost 
začlenění řešení do poměrně rozsáhlého jádra operačního systému FreeBSD. Ve prospěch kvalit 
implementace však svědčí to, že implementace omezeného přidělování procesorového času byla již 
začleněna do hlavní vývojové větve FreeBSD. Po stylistické a jazykové stránce není textové části 
práce prakticky co vytknout.

Závěrem je tedy nutné konstatovat, že autor věnoval poměrně značnou část svého úsilí na popis 
subsystému cgroups z Linuxu, jehož vlastnosti potom ve vlastní implementaci příliš nevyužil. Na 
splnění  zadání  práce se to nicméně výrazně neprojevilo.  Předložená diplomová práce prokazuje 
autorův  hluboký  vhled  do  fungování  jádra  systému  FreeBSD  a  do  předmětné  problematiky 
omezeného přidělování zdrojů. Zároveň demonstruje jeho programátorské schopnosti  v kontextu 
netriviálního softwarového projektu. Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě.
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