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Úlohou diplomovej práce  bolo navrhnúť a naimplementovať podporu pre prehrávanie a nahrávanie
zvuku  v  operačnom  systéme  HelenOS.  V  úvode  práce  autor  bližšie  definuje  ciele  práce,  zhŕňa
existujúce možnosti operačného systému HelenOS a popisuje základné možnosti reprezentácie zvuku v
počítači. 

Text pokračuje popisom existujúcich riešení zvukových subsystémov, prevažne zo sveta UNIXových
systémov.  Autor  pomerne  prehľadne  vymenúva  ich  vlastnosti,  klady  a  zápory.  Nasleduje  prehľad
hardvéroých zariadení na prehrávanie a nahrávanie zvukov. Autor ukazuje ako zariadenia komunikujú a
ako  sa  ovládajú  a  navrhuje  implementáciu  rozhrania  ovládačov  pre  HelenOS.  Ďalšie  časti  práce
popisujú návrh a implementáciu zvukového serveru, ovládača pre kartu Sound Blaster 16 a pomocné
nástroje.  Autor  sa  podrobne  venuje  rozhodovaniu  medzi  dávkovým  a  kontinuálnym  prehrávacím
rozhraním.  Napriek  tomu,  že  ako  vhodnejšie  označuje  druhé  menované,  nakoniec  z  rôznych
technických dôvodov implementuje prvé.

Text  práce  je  napísaný  po  anglicky,  obsahuje  niekoľko  chýb,  ktoré  ale  iba  výnimočne  znižujú
pochopiteľnosť autorovych myšlienok. Štruktúra práce je dobrá, ale ocenil by som krátke vysvetlenie
niektorých spomínaných pojmov (napríklad isochronous USB transfer) a stručné zhrnutie fungovania a
dizajnu operačného systému HelenOS.

Implementácia sa zdá byť stabilná, aj keď pri prehrávaní sa môžu vyskytnúť problémy s odozvou a
teda kvalita výstupu veľmi trpí. Funkčnosť nahrávania nebolo možné otestovať. Taktiež sa vyskytuje
problém so zablokovaním prehrávania, aj keď sa momentálne žiadny zvuk neprehráva.

Zdrojové kódy su pomerne prehľadné a čitateľné, ocenil by som však viac komentárov v implemetácii
ovládača a aj niektorých iných častiach. Uživatelské rozhranie je zdokumentované pekne. Pre účely
diplomovej práce by bolo pekné odovzdať diff so všetkými zmenami v kóde HelenOS, ktoré autor
spravil v rámci svojej diplomovej práce, aby bolo jasné, čoho je a čoho už nie je autorom.

Zadanie požadovalo implementáciu ovládača pre USB Audio class zariadenia. Toto v práci splnené nie
je s tým, že HelenOS nepodporuje izochronné USB prenosy a že by to bolo nad rámec práce. S týmto
tvrdením sa však dá polemizovať a tieto chýbajúce ovládače považujem za veľký nedostatok práce. Ak
komisia uzná zadanie za splnené, práca postačuje ako diplomová a doporučujem ju k obhajobe.

V Prahe, 17.5.2013 Peter Libič 
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