
Posudek bakalářské práce
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Autor práce Andrej Čižmárik
Název práce Framework for Development of Tower Defense-like Games  

Rok odevzdání 2017
Studijní program Informatika Studijní obor Programování a softwarové systémy

Autor posudku RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.      Role Oponent
Pracoviště KSVI

Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář   
   Práce sestává z návrhu vlastního frameworku, implementace (nástroje MapDataExtractor, 
knihoven a vzorové aplikace) a dokumentace. Žádná z těchto částí ale není dotažena ke 
stabilnímu a použitelnému výsledku.
   Text práce bez uživatelské a vývojové dokumentace má 12 stránek, kód vzorové aplikace asi
4000 řádek, vzorová hra v některých situacích padá (v odevzdané verzi, jak Android, tak 
Windows), po vlastní kompilaci hlásí chybu při spuštění (Windows, Android jsem nezkoušel).

1 / 3



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   
Text práce je krátký. Celkově má přes 70 stránek, ale většinu tvoří Uživatelská a 
Programátorská dokumentace; ta část, kde autor popisuje problém a své řešení, zabírá 12 
stránek.

Návrh:
* V seznamu cílů projektu (G1..G7) schází definice zvuků a animací, ale v popisu řešení už 
zahrnuty jsou (S5 a S7).
* V seznamu cílů také není nastavování rychlosti hry, tato (podle mě snadno 
implementovatelná a přitom velice potřebná) vlastnost je jmenovaná pod Future Work.
* Mezi cíli ani vlastnostmi ani jinde není uvedeno zobrazení stavu (HP) jednotek.
* Mezi cíli ani jinde není hudba na pozadí.
* V dokumentaci není nikde zmínka o náhodnosti.
* V popisu parametrů Content Pipeline jsou uvedeny pouze rastrové formáty, mapy a cesty se 
ale zadávají pomocí formátu SVG. Jak je to možné?

Uživatelská dokumentace:
* Předmětem práce je framework pro vývoj aplikací, takže je těžké mluvit o uživatelské 
dokumentaci v obvyklém smyslu, přesto:
  uživatelská dokumentace popisuje, jak vytvořit (celkem deset) součástí hry
        (jednotky a věže, mapy, úrovně, akce, skripty, registrace pro skriptování,
         grafika, zvuky a písma,
         animace a vizuální efekty, upgrady a uživatelský interface)
   s tím, že tyto části potom zkompiluje Pipeline tool, což je součást
   použitého frameworku MonoGame. Jak se tento program spustí, případně jaké dostává 
parametry, popsáno není.
* Zbytek (největší část) uživatelské dokumentace potom tvoří jednotlivé "tutoriály", popisující
úpravy definičních souborů, které vesměs mají tvar textových souborů, co řádek, to záznam, 
atributy oddělené středníkem.

Programátorská dokumentace je lepší, popisuje strukturu solution a vytvořené třídy.

Práce používá framework MonoGame, z textu práce není příliš patrné, co je vlastní práce 
autora (kromě utility MapDataExtractor) a co je součást použitého frameworku MonoGame

Bibliografie obsahuje pouze elektronické zdroje, včetně odkazů do Wikipedie.     
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář     
Zdrojový kód v C# včetně ukázkové hry má přibližně 4000 řádek.

Ukázková hra:
* Nedostatky návrhu:
- není vidět, odkud nepřátelé budou přicházet ani kam se snaží dojít
- není vidět cena věží
- není vidět stav jednotek (viz výše)
- po skončení hry, ať už vítězstvím nebo prohrou, se nezobrazuje žádný závěr, program jen 
přeskočí do obrazovky voleb
- tlačítko Skip se objevuje v nesmyslných okamžicích (když začali přicházet nájezdníci), 
podle textu práce by mělo dovolit přeskočit čekání na další vlnu
- schází možnost nastavit rychlost hry.

* Při spuštění verse pro OS Android, .apk soubor z odevzdaného řešení:
- v ovládací obrazovce jsou ořezané texty (horizontálně i vertikálně - polovička písmen)
- tamtéž je těžké vizuálně odlišit ZOBRAZOVACÍ prvky od TLAČÍTEK
- při kliknutí na tlačítko ++ (upgrade věže?) hra spadla.

* Při spuštění verse pro OS Windows, .exe soubor (a dalsi adresare) z odevzdaného řešení:
- při kliknutí na tlačítko ++ (upgrade věže?) hra spadla.
- při výběru Replay a Start hra spadla

* Je-li je součástí nějakého nástroje ukázková aplikace, čekal bych, že bude demonstrovat, co 
nejlepšího se s tímto nástrojem dá vytvořit, když ho použije někdo, kdo to umí (sám autor). 
Ale hra, která je součástí řešení, není hezká ani zábavná ani dotažená do konce ani stabilní, 
takže tuto funkci neplní a je na zvážení, jestli je to slabost demonstrační hry nebo celého 
frameworku.

* Pokud beze změny zkopíruji a přeložím ukázkovou hru, při pokusu o spuštění skončí 
s výjimkou "SharpDXException: HRESULT: [0x80070057]". Protože .exe přiložený na DVD 
spustit lze, zřejmě to není problém použitého počítače.   

Celkové hodnocení Dobře  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum   10. srpna 2017    Podpis
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