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Posuzovanábakalářskápráce jedruhýmpokusempanaBláhyoodevzdání prácena toto téma.Oproti
minulému pokusu se práce jeví jako kompletně přepsaná a lze ji akceptovat jako závěrečnou práci.
Nicméně i tak obsahuje řadu nedostatků.

Cílem práce bylo navrhnout způsob, který by zjednodušil vývoj a testování distribuovaných řídi-
cích algoritmů v prostředí Matlab/Simulink. Celý distribuovaný systém se navrhne najednou, jako
jeden Simulinkový model, a automaticky bude zajištěna distribuce jednotlivých částí algoritmu do
předem nakonfigurovaných uzlů distribuovaného systému, reprezentovaného deskami BeagleBone
Blue (dále BBB).

Text 42stránkové práce je rozdělen do 7 kapitol. Po stručném úvodu následují kapitoly „teore-
tické“ části práce, ve kterých autor popisuje některé aspekty generování kódu z prostředí Simulink
a podporu Simulinku pro platformu BBB. Hlavní výstup práce je pak popsán v kapitolách 4–6. Kapi-
tola 4 semi jeví trochunadbytečná. Její název se liší od kapitoly 5, kde je popsán vyvinutý „skript“, jen
nepatrně a přijde mi, že se jedná spíš o úvod k této kapitole. Šestá kapitola demonstruje funkčnost
vyvinutého řešení na dvou příkladech. Seznam literatury obsahuje jednu položku, příloha „Zkratky“
nedefinuje zkratky, ale tři pojmy – některé jsou v práci použity i v trochu jiných významech, než jak
jsou definovány.

Jak už bylo řečeno, text práce je lepší než v předchozí verzi, ale přesto není vždy srozumitelný.
Částečně je to způsobeno používáním nedefinovaných pojmů jako např. hlavní model, kde si čtenář
musí domýšlet, co přesně je tímmyšleno, částečně tím, že nebyl na začátku vysvětlen hlavní princip
fungování navrženého řešení, tedy že z jednoho simulinkového modelu je vygenerován jak kód pro
jednotlivé desky BBB, tak pro simulaci na vývojovémpočítači, která s deskami komunikuje. Je to sice
naznačeno v sekci 5.1, ale není jasné, že zmiňovaná simulace se také generuje automaticky.

Srozumitelnosti nepřidávají ani slangové výrazy (list structů [mimochodemMatlab nemá žádný
datový typ list nebo seznam], nebo funkce vyhodí chybovou hlášku), vágní formulace: „Funkcionalita
skriptu bude záviset na dostupných funkcích a délce času vývoje skriptu“ či občasné pravopisné chyby.

Oproti minulé verzi je práce vysázena systémem TEX, takže sekce a kapitoly už jsou číslované,
ale někde se autor odkazuje na jiné sekce pouze pomocí názvu, což ztěžuje orientaci. Rovněž ně-
které obrázky (např. 5.4) nejsou odkazovány z textu to komplikuje porozumění. Například i proto,
že popisek obrázku 5.4 zmiňuje v popisku „úprava hlavního modelu“, ale na schématu je zobrazen
subsystém, což, zdá se, nespadá pod pojem „hlavní model“.

Vyvinutý skript je otestován na distribuovaném měření tlaku vzduchu pomocí čtyř desek BBB.
Zdá se, že systém funguje, ale vzorkovací frekvence je pravděpodobně poměrně nízká (z grafů od-
haduji, že by mohla být 1 s; přesná hodnota v práci uvedena není). Je otázka, jak by systém fungoval
pro řízení rychlejších systémů. V zadání je požadavek na otestování pomocí regulace stejnosměr-
néhomotoru, ale to v práci popsáno není a není ani vysvětleno, proč byla zvolena jiná testovací apli-
kace. Předpokládám, že tato změna zadání byla vedoucím odsouhlasena, jen se omylem nedostala
do textu práce.

Dále autor měřil komunikační zpoždění. Navrhl rozumný experiment a na základě dat z ex-
terního analyzátoru komunikace spočítal ne úplně srozumitelným způsobem dva výsledky – 58,2
a 63,6ms. Není jasné jaký je mezi těmito čísly rozdíl. Zpoždění se pokoušel měřit i vlastní aplikací
generovanou jeho skriptem, ale pak vycházela „zjevně chybná“ hodnota 3 s, což trochu kontrastuje
s autorovým závěrem, že se jedná o „funkční a spolehlivé“ řešení.



Na autora bych měl následující otázky:

1. Proč komunikujete mezi deskami BBB a vývojovým počítačem stylem broadcast? Zatěžujete
tím celou síť, včetně ostatních desek a jak je v práci několikrát zmíněno, přináší to různé pro-
blémy s firewally apod.

2. Jak řešíte případné chyby ve skriptech, které běží paralelně na pozadí? Je o nich uživatel in-
formován nebo musí složitě pátrat, proč výsledek nefunguje?

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci stupněm D – uspokojivě.

V Praze dne 3. února 2019 Ing. Michal Sojka, Ph.D.


