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Cílem práce bylo implementovat vrstvu decentralizovaného řízení zahlcení (DCC) por OS Linux a
implementovaný  modul  otestovat  na  reálném  HW  Atheros  9000.  Diplomová  práce  mi  přijde
náročná a student ji vyřešil velmi dobře. Sice, jak student tvrdí, mu již nezbyl čas na implementaci
nastavování rychlosti a síly vysílacího sinálu, ale i přes to mi přijde práce nadstandardního rozsahu
a student splnil zadání diplomové práce.

Práce je psána v českém jazyce, takže se studnet musel vyrovnat s názvy anlických termínů,
které nemají v českém jazyce ustálený překlad. Práce je psána čtivě a přehledně, některé dělení na
kapitoly je možná až moc podrobné (podkapitola první úrovně obsahující jeden odstavec). Není mi
moc jasné, kolik času měl student na dokončení práce, ale přijde mi zbytečné v části implementace
kapitola 5.2 popisovat úpravy oproti návrhu v kapitole 4. Nebylo by lepší upravit kapitolu 4, aby
návrh odpovídal  implementaci?  Práce je  vhodně doplněna obrázky struktury implementovaného
modulu a datových struktur. Práce s literaturou je správná.

Závěrečným úkolem studenta bylo otestovat moduly v reálném provozu a výsledky pečlivě
zdokumentovat. Této části se týká moje vlastně jediná výtka k práci. Student provedl tři typy testů,
které prověřují funkčnost modulu. Bohužel vyhodnocení těchto testů v podstatě jednou větou je
nedostatečné.  V  této  části  bych  očekával  zjištění  výpočetní  doby  jednotlivých  modulů,  zda
nedochází k zahlcení některých komunikačních bufferů, jaké je zpomalení průchodu paketů apod.
Tato statistika zde úplně chybí je pouze konstatováno, že nebyla objevena výrazná změna v chování
systému a výsledky byly podobné. Byla tedy objevena malá změna v chování systému a jaká? Jak
se lišily výsledky simulovaných a reálných testů?

I přes výše uvedené nedostatky, student splnil zadání diplomové práce, práci doporučuji k
obhajobě a hodnotím stupněm

velmi dobře – B.

V Praze 6.6.2016 RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
     katedra kybernetiky


