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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání, jak je u vedoucího práce zvykem, patří tradičně k náročnějším. Po studentovi se požaduje kompletní implementace 
WPNC v butterfly síti včetně estimace kanálu. Řešení má být ověřeno jednak formou počítačové simulace, ale zejména 
reálným přenosem pomocí SW radií. 

 

Splnění zadání splněno s většími 

výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Z mého pohledu je až zbytečně velká část práce věnována počítačové simulaci, takže na vlastní radiový přenos již zřejmě 
nezbylo mnoho času. Výsledky dosažené při přenosu vzduchem nejsou přesvědčivé viz Obr 4.8 (výpadky a velká chybovost) a 
to i v případě přímého přenosu zdroj – destinace Obr 4.9. Poměrně velká chybovost se objevuje ale i v simulovaném přenosu 
(Obr. 4.6). Z těchto důvodů ani nedošlo na volitelnější část zadání – síť o více zdrojích. Na druhou stranu je zde pokus o 
modulárnější řešení.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student nejprve popisuje problematiku komunikace v WPNC sítích. Dále jsou odvozeny estimátory časového zpoždění, fáze, 
přenosu a rozptylu šumu. Pro všechny estimátory je vypočtena a simulací ověřena CRLB. Následně se student věnuje vlastní 
implementaci komunikačního řetězce, nejprve v počítačové simulaci, dále záměnou bloků v reálném kanále. Z mého pohledu 
je počítačové simulaci věnováno až příliš mnoho času. V práci mi chybí ověření jednotlivých kroků (např. synchronizace, 
samostatná H-MAC, samostatná H_BC, samostatná přímá linka S-D) rádiovým přenosem OTA. Možná by bylo užitečně 
nejprve vyzkoušet přenos mezi SW radii kabelem, nikoli hned bezdrátově, zejména při komplexnosti řešené úlohy. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student úspěšně aplikuje teoretické poznatky v oblasti estimace parametrů radiového kanálu. V případě vlastní 
implementace jde ovšem více o experimentální činnost, kterou lze jen obtížně čerpat z literatury. Některá navržená řešení 
jsou nápaditá, jinde mi ale chybí pečlivé postupné prověřování jednotlivých kroků měřením. Řada algoritmů je navržena ad-
hoc bez hlubšího zdůvodnění. V části o SW radiích mi chybí důležitá nastavení, jako například jaká RF deska byla použita, v 
celé práci jsem nenašel informace o frekvenční synchronizaci. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po grafické stránce se jedná o zdařilou práci. Text je ale na mnoha místech poměrně špatně čitelný, jednak z důvodu špatné 
stavby anglických vět (pravděpodobně se jedná o první velkou práci studenta v angličtině), jednak komplikovanými popisy. 
Často by stačilo pro popis činnosti jednotlivých funkcí využít pseudokód, nakreslit vývojový diagram či použít obrázku. 
Některé popisy funkcí (zejména část 4.1 Baselevel simulation) jsou komplikované a vyžadují několikeré pročítání. 
Matematické vztahy obsahují jen minimum nepřesností, namátkou rovnice (9) chybí znaménko mínus v exponentu v jednom 
z kroků, tamtéž dolní index w, v (10) v mezi kroku má být 2SNR/gamma^2, finální vztahy jsou ale v pořádku. Nejsou odlišeny 
odkazy na vzorce z příloh od vzorců v hlavním textu. Část o CRLB obsahuje nepřesnost, v této podobě vztah platí jen pro 
unbiased estimátory, nikoli obecně pro všechny. V části o SW rádiích je nepřesnost v kmitočtu externích hodin, 100 MHz 
(raději MS/s) je vzorkovací frekvence ADC, frekvenční normál je samozřejmě standardních 10 Mhz. 
 
Vzhledem k implementační povaze musím okomentovat i kvalitu kódu. Není úplně špatná, přesto mám několik připomínek. 
Bylo by vhodné dodržovat jednotný „coding style“, například nemíchat styl pojmenování proměnných (snake_case vs 
camelCase), finální kód obsahuje řadu zakomentovaných řádků. Obecně by bylo dobré kód přes odevzdáním ještě více 
pročistit.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
U praktické práce je samozřejmě situace s citacemi poněkud obtížná, přesto ani v teoretické části není práce s citacemi 
dobrá. Postrádám alespoň drobnou literární rešerši synchronizačních metod a stávajících řešení (implementací WPNC se 
zabýval zcela jistě Dr. Halls v rámci projektu DIWINE, taktéž prof. Fitzek a další). Práce obsahuje celkem devět zdrojů (často 
ale „jen“ obecné internetové stránky, pro citaci CRLB bych upřednostnil originální článek či nějakou standardní učebnici 
estimace (Kay)). Bylo by vhodné sjednotit citace internetových zdrojů – něco je v referencích něco jen jako poznámka pod 
čarou (zejména odkazy do MATLAB help). 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
(nepovinné hodnocení) 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Celkové hodnocení sráží zejména neuspokojivé dosažené výsledky v radiovém přenosu. Řešení by dle mého výrazně prospělo 
větší testování a experimentální ověřování jednotlivých dílčích kroků. Z ne zcela vyjasněných důvodů byla z butterfly sítě 
bezdrátovým přenosem provedena pouze H-MAC fáze. Z programátorského hlediska se jedná o poměrně zdařilou práci, které 
by slušel snad jen větší pořádek v kódu. Prezentace výsledků by bylo vhodné vylepšit zejména po ilustrativní stránce, čímž by 
se zjednodušila řada komplikovaných pasáží. Každopádně dílčích úspěchů bylo v práci dosaženo, systém je nějak funkční a 
může být výchozím bodem pro další optimalizační práce budoucích studentů. 
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Otázky:  
1) O jaký přesně problém šlo u přepínání z více zdrojového na jedno zdrojové vysílání. Nepomohlo by volání metody release s 
následným přenastavením objektu? 

2) Předcházel bezdrátovému přenosu testovací přenos po kabelu?  
3) V závěru zmiňujete zcela odlišnou koncepci řízení sítě (vysílače zvlášť zdroje zvlášť), proč nedošlo k tomuto konceptu? Co 
varianta, kdy je každé USRP řízeno ze samostatného PC/MATLAB procesu? 

4) U výsledků na Obr 4.2 zmiňujete (bez bližších detailů/ověření), že jsou neuspokojivé výsledky způsobeny přebuzením 
přijímače. Jsou k tomuto tvrzení nějaké podklady, zkusil jste optimalizovat umístění antén a nastavení zisků?  
5) Jak bylo dosaženo frekvenční synchronizace?   

 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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