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Text posudku:

Moderní aplikace určené pro mobilní zařízení jsou často rozděleny na klientskou část bežící na
zařízení samotném a serverovou část běžící v prostředí cloudu. To umožňuje škálovat obslužnou
kapacitu serverové části s přihlédnutím k počtu uživatelů a vytížení serverů, avšak neřeší problém se
zpožděním v důsledku komunikace klientské části aplikace se servery v cloudu. U aplikací citlivých
na zpoždění je proto snaha provozovat serverovou část v edge cloudu, což je cloudové prostředí
jehož fyzické servery jsou co nejblíže (z pohledu síťového zpoždění) mobilnímu zařízení.

Kvůli omezení vzdálenosti od klienta je výběr serverů vhodných pro konkrétního klienta užší a
v případě vyššího počtu klientů je nutné plánovat rozložení zátěže na jednotlivé servery tak, aby
síťové zpoždění spolu s dobou odezvy serveru nepřesáhlo určitou mez. Protože zdrojem požadavků
na servery je klientská aplikace, je nutné, aby tato aplikace věděla, který server se svým požadavkem
kontaktovat. To však ve srovnání s aplikací určenou pro běžné cloudové prostředí zvyšuje složitost
klientské části, kterou by navíc musel reimplementovat každý poskytovatel aplikací.

Cílem práce tedy bylo prozkoumat možnosti a navrhnout řešení, které by vývojářům umožnilo
použít distribuovanou aplikaci v prostředí edge cloudu bez nutnosti řešit problematiku výběru
vhodného serveru a toto řešení demonstrovat na vzorové aplikaci. Výsledkem práce je middle-
ware framework, který umožňuje aplikacím využít prostředí edge cloudu a vzorová aplikace, která
využívá servery v cloudu na rozpoznání obličejů v obrázcích pořízených na mobilním zařízení.
Implementační část práce má rozsah cca 3 tisíce řádků kódu. Menší rozsah práce je do jisté míry
kompenzován složitostí, spojenou jak s implementací a laděním distribuované aplikace a potřeb-
ného middleware, tak s nutností podpory pro různé platformy (Android, Linux/Docker) a s tím
související nutností použít různé programovací jazyky (Java, Python, C++). K implementační
části práce nemám vážnější výhrady.

Výraznou slabinou práce je však její textová část. Práce je psaná anglicky, což obecně považuji
za dobrou praxi, obzvláště pak v informatice. V tomto případě to však práci vysloveně škodí,
protože věty jsou psány spíše česky s použitím anglických slov. Vedle jazyka je problematický
i samotný obsah. Práce na první pohled obsahuje všechny očekávané části, tj. analýzu, návrh
architektury a vyhodnocení, avšak při bližším pohledu je patrné, že text byl šitý horkou jehlou.

Kapitola 2, která by se dala považovat a první část analýzy, a který by se podle názvu měla
věnovat komunikačním technologiím resp. modernímu middleware pro distribuované systémy za-
hrnuje zároveň popis vzorové aplikace a problematiky load balancingu. Kapitola 3 pak představuje
požadavky na edge cloud framework a jeho architekturu a kapitola 4 obsahuje vyhodnocení.

Očekával bych výrazně odlišné pořadí prezentace analýzy, kdy např. od vzorové aplikace před-
stavené v úvodu autor bude demonstrovat odlišnosti mezi návrhem pro běžný cloud a edge cloud
a kde na konceptuální úrovni představí, co vše musí aplikace pro edge cloud splňovat. Poté bych
očekával, že představí abstrakci, za niž některé/většinu z těchto odlišností schová (pokud to jde) a
získá tak programovací model pro edge cloud aplikace. Pak se bude zabývat implementací běhové
podpory pro daný programovací model, z čehož vyplyne nutnost navrhnout architekturu distri-
buovaného frameworku a až poté bude nutné řešit, jaký middleware bude pro jeho implementaci
potřeba a jaká budou rozhraní jednotlivých komponent frameworku. Na vzorové aplikaci bych pak
očekával demonstraci použití frameworku (v kódu) a vyhodnocení vlastností výsledné implemen-
tace frameworku. Toto vyhodnocení by mělo demonstrovat i vlastnosti, kvůli kterým chceme psát
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aplikace pro prostředí edge cloudu, tj. latence, load balancing, nějaká forma analýzy výkonnosti
řešení. To však v práci chybí. Rovněž postrádám technické detaily ve formě API komponent a
jejich popisu—v práce není jediný výpis kódu, nebo popis konkrétního rozhraní, popisy jsou spíše
vágní a pouze 3 obrázky z 12 přinášejí užitek ve formě technických detailů. Úroveň textové části
práce dle mého názoru hraničí s nedostatečností.

Přes výhrady k textové části konstatuji, že práce splňuje zadání, které je i přes relativně
malý rozsah finální implementace poměrně složité a náročné na uchopení. Autor tak demonstroval
schopnost orientace ve složitém prostředí a schopnost řešit netriviální technický problém s použitím
vhodných nástrojů.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.

V Praze dne 27. 8. 2018

Podpis:
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