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Cílem diplomové práce pana Kačmarika bylo naportovat real-time operační systém RTEMS na platformu
Lego NXT (Lego Mindstorm). Primární motivací pro podporu Lego NXT v RTEMS je předmět Embedded
and Real-Time Systems vyučovaný na MFF UK, v jehož rámci se studenti zabývají jak systémem RTEMS,
tak roboty Lego Mindstorm, ovšem doposud odděleně. Je nepochybné, že systém RTEMS jakožto reálně
používaný operační systém je pro výuku mnohem vhodnější než běhová prostředí specifická jen pro Lego
NXT.

Těžiště textové části práce je především v analýze vhodného způsobu portování systému RTEMS na NXT a
v popisu samotné implementace. Obě kapitoly jsou relativně přímočaré a plyne z nich, že RTEMS je navržen
dostatečně  genericky a  portabilně,  takže  při  implementaci  podpory  pro  nový hardware  neklade  zásadní
překážky.  V tomto kontextu je  trochu škoda,  že  autor  například podrobněji  nerozvedl  metody  interrupt
vectoring a Fast Interrupts (FIQ), resp. neimplementoval pro ně podporu (důvod, že pro ně RTEMS dosud
generickou podporu neimplementuje, není podle mého názoru dostatečně silný argument).

Na druhou stranu, pozitivně je potřeba ocenit především implementaci ovladačů pro zařízení a periferie Lego
Mindstorm a  snahu o  zachování  kompatibility  s  existujícími  vývojovými  prostředími  na  této  platformě
(způsob flashování přes NXT BIOS, nxjconsoleviewer atd.).

Poměrně nesnadné je zhodnotit celkový rozsah a náročnost (pracnost) implementace. Autor se touto otázkou
v textu práce nezabývá a ani ze zdrojových kódů není tento rozsah příliš jasný, protože autor ve většině
případů vychází z již existujícího zdrojáků RTEMS a nxtOSEK, které upravuje pro své potřeby, aniž by však
tyto  úpravy  jasně  rozlišil  od  původní  implementace.  Realistický  odhad  rozsahu  implementace  se  tak
pohybuje ve velkém intervalu 1000 – 10000 změnových řádek. Tento ne úplně šťastný způsob implementace
má za následek také to, že prakticky nelze hodnotit kvalitu zdrojových kódů, komentářů a programátorské
dokumentace  (ve  skutečnosti  z  provedených  změn  „trčí“  jen  několik  ne  zrovna  dobrých příkladů,  jako
ledabylé zakomentování některých řádek v interr.c a abort.c bez vysvětlujícího komentáře).

Text práce je napsán anglicky, bohužel se mu úplně nevyhnuly gramatické a stylistické chyby (neanglicky
znějící  formulace  v  pasivním  tvaru,  špatný  slovosled,  chybějící  členy  apod.),  které  v  několika  málo
případech skutečně negativně ovlivňují srozumitelnost textu. V kapitole 6 je trochu nadbytečný detailní popis
způsobu  ručního  patchování  a  překladu  toolchainu  (tyto  úkony  jsou  jistě  snadno  automatizovatelné
skriptem). Naopak text postrádá podrobnější vyhodnocení práce, tedy především srovnání RTEMS pro NXT
s ostatními  alternativami  z  hlediska extra-funkcionálních vlastností  (overhead a  jitter  v  časové  doméně,
kvantifikace  reálně  plánovatelných  úloh  apod.),  které  jsou  zřejmě  pro  real-time  aplikace  zásadní.  Text
alespoň obsahuje vyhodnocení paměťových nároků, ovšem opět bez přímého srovnání s ostatními systémy
pro NXT.

Závěrem lze říci, že předložená diplomová práce splňuje zadání a současně dostatečně demonstruje autorův
vhled do předmětné problematiky. I přes výše uvedené nedostatky ji lze stále hodnotit jako přínosnou. Práci
proto doporučuji k obhajobě.
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