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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X X

Předmětem bakalářské práce bylo vytvoření firmware pro zařízení měřicí útlum na konkrétních
prvcích optické sítě, zejména optických vláken. Tato měření byla posléze použita pro kalibraci
jednotlivých aktivních prvků zařízení. Práce byla zadána ve spolupráci s firmou CESNET, kde
dané zařízení využívají a kde byla autorka zaměstnána.

V první řadě chci upozornit na zavádějící téma práce a velice nejasný příspěvek ze strany
autorky práce. Výsledkem práce jsou totiž 3 jednoduché programy (nazývané drivers) pro kon-
figuraci součástí, které tvoří dané měřicí zařízení. Jedná se o vysílač optického signálu, optický
switch a analyzátor optického signálu. Tyto jednoduché programy umožňují konfigurovat pří-
slušné zařízení tak, že po RS-232 pošlou správně konfigurovaný paket. Implementace poskytuje
pouze omezenou podmnožinu funkcí u každého zařízení. To je celkový výsledek celé práce. Ten
je zaintegrován do existujícího systému Sysrepo (dostupný na github.com), který funguje jako
NETCONF server. Ten na základě NETCONF protokolu a příkazů od uživatele využívá dané 3
moduly pro komunikaci s jednotlivými součástmi zařízení.

Z mého pohledu mělo být téma práce přesněji popsané, čímž by se ukázalo, že není pravdě-
podobně vhodné jako bakalářská práce. Zopakuji, že fakticky jde jen o 3 velice malé aplikace
pro poslání správně konfigurovaného paketu po RS-232, které jsou, neznámo jak, integrovány do
většího celku.

Práce jako celek nepůsobí dojmem bakalářské práce. A to ani rozsahem a ani strukturou.
Detaily uvádím v hodnocení textové části a v hodnocení implementační části.

Naprosto klíčovým faktorem pro výslednou známku je fakt, že studentka odevzdala kód, který
není možné zkompilovat a vyzkoušet. To mi přijde pro studijní obor Programování a Softwarové
systémy nepřípustné. Podrobnosti uvádím v hodnocení implementační části a zároveň dodávám,
že studentka mi demonstrovala funkčnost kódu tím, že na vlastním počítači spustila testy celého
projektu Sysrepo na vzdáleném serveru. Tím ale z mého pohledu nelze nahradit odevzdaný kód,
který lze (aspoň v omezené míře) vyzkoušet.

Pokračování na další straně.
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X X
Analýza X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X X

Text je psán jednoduchou angličtinou a místy se potýká s jazykovými nedostatky, které kom-
plikují pochopení textu. Příkladem je kapitola Introduction na straně 3, kde ve druhém odstavci
autorka popisuje útlum attenuation a způsob jeho měření u optického prvku. Hned v následu-
jícím odstavci píše, že tomuto procesu se obecně říká kalibrace calibration. Toto vyznění zcela
jistě není správné. Pozitivní je, že je text vysázen systémem LATEX, typograficky vypadá po-
měrně pěkně a korektně cituje. Jediný citační problém je na straně 33. Pravděpodobně z důvodu
špatného překladu není rozvinuta reference doctestand.

Struktura textu má velmi zvláštní formu. Místo popisu architektury softwarového systému, do
kterého jsou moduly psány, analýzy řešení a popsání způsobu řešení jsou vlastně jen popsány jed-
notlivé moduly a jejich integrace je odbyta jednou větou na straně 32 (poslední věta). Chybí tedy
srozumitelná analýza problému, návrh řešení, jeho obhajoba, popis architektury softwarového
systému, jehož je výsledek práce součástí atd. Chybí tak úplně vysvětlení softwarového
kontextu, do kterého je práce vsazena. V textu mi dále chybí určité zhodnocení výsledku,
jaké má nedostatky, co šlo udělat jinak nebo lépe, případně jaká jsou možná rozšíření práce.

Rezervy také vidím u vývojové a/nebo uživatelská dokumentace. Bylo by vhodné například do
přílohy nebo do README uvést, jaká jsou rozhraní jednotlivých modulů a jak se dají integrovat
do systému, používat a rozšiřovat.

Dále jsou v textu drobné problémy, na které upozorňuji, aby o nich autorka věděla. 1) Na
straně 20 je výčet, který obsahuje třikrát stejnou funkci s jiným popisem. 2) Schématické obrázky
jsou v rastrové formě, což způsobuje pomalé načítání a listování v elektronické verzi a ztrátu
kvality při přiblížení. Doporučuji do podobných prací vkládat schémata ve vektorovém formátu.
3) Nevyplněná metadata v elektronické pdf verzi textu. Např. Autor jménem Name Surname
či Název práce Thesis title vyvolává pocit, že je práce odbyta, i když tomu tak nemusí být.
4) Práce není odevzdána ve formátu PDF/A-2u ani PDF/A-1a, který je vyžadován opatřením
rektora č. 72/2017 čl. 5. To nasvědčuje špatnému použití šablony pro bakalářské práce, protože
ta předepsaný formát generuje v pořádku. Ověřováno bylo programem pdfinfo z balíku poppler
a volně dostupnými on-line validátory.

Pokračování na další straně.
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Největším problémem je odevzdaný kód, který není možné zkompilovat ani spustit. Chybí
spousta závislostí a celý systém, do kterého jsou moduly vsazeny. Pokud je to z licenčních dů-
vodů, potom bylo vhodné odevzdat kód, který lze zkompilovat vůči testovacím „mock“ objektům,
které jsou v práci popsány. Kód je psán v jazyce C++17 a je ho kriticky málo pro praktickou
bakalářskou práci. Adresář src obsahuje 1691 řádků zdrojového kódu a adresář tests 1554 řádků
kódu. V případě adresáře tests je kód zároveň velmi často duplicitní a stovky řádků jsou jen bi-
nární data. Kvalita kódu není příliš vysoká, vyskytují se dlouhé řádky (i přes 200 znaků), velice
rozsáhlá binární data míchána se zdrojovým kódem a magické číselné konstanty bez jakéhokoliv
komentáře. Kód neobsahuje žádné složité algoritmy, datové struktury ani se nejedná o specifický
nízkoúrovňový kód vysoké technické obtížnosti. Spíše jde jen o přímočaré konstrukce jednotli-
vých tříd, parsování a konstrukci paketů a jejich odeslání po RS-232. Pro obor Programování a
Softwarové systémy to považuji za nedostatečné.

Nepěkné je také spoléhání na vedlejší efekty funkcí typu
cla::utils::parseBigEndianBuffer<uint8_t>(it), která posouvá iterátor aniž by to
bylo patrné z jejího interface. Potom například kód pro výpočet kontrolního součtu v souboru
src/drivers/axsun/Packet.cpp:25 působí tak, že nikdy neskončí. Nejasné je také míchání
klíčových slov struct a class, jelikož všude jsou explicitně uvedeny kvalifikátory viditelnosti.

Na první pohled také nejsou úplně ideálně řešeny některé nízkoúrovňové věci. Například reset
zařízení popsaný v souboru src/drivers/axsun/Ocm.cpp:29 je řešen tak, že se nastaví nízká
úroveň napětí na daném výstupu, potom se čeká 1ms, nastaví se vysoká úroveň napětí a počká
se 3 vteřiny. Potom se do logu vypíše ...OCM hopefully ready. bez jakékoliv kontroly, zda-li tomu
tak je.

Práce obsahuje testy, které ale bohužel nejsou použity pro demonstraci funkčnosti kódu. Chybí
také „buildfile“ , kterým by šlo kód přeložit a spustit.

Celkové hodnocení Neprospěla
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

V Praze 5. února 2020 Podpis
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