
Posudek oponenta závěrečné práce
Student: Jan Pokorný
Oponent práce: Dr.-Ing. Martin Novotný
Název práce: Implementace lokalizačního systému s využitím bluetooth beaconů
Obor: Počítačové inženýrství

Datum vytvoření: 12. 6. 2019

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Domnívám se, že zadání bakalářské práce bylo splněno ve všech jeho bodech.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
K písemné části práce mám několik připomínek:
1. Autor zřejmě odvedl rozsáhlé dílo, nicméně předložená dokumentace je až příliš střízlivá. Autor popisuje funcionalitu
jednotlivých prvků systému obecně a nezachází příliš do implementačních detailů. Navíc je software popsán téměř výhradně
textově, pouze se třemi krátkými ukázkami kódu. Jakýkoliv grafický popis, ať už formou blokového diagramu (který by
popisoval vazby mezi jednotlivými moduly) nebo formou vývojového diagramu, schází. Autor rovněž zatajil, jakým způsobem
se vytváří mapa pracoviště, která se pak používá ve webové aplikaci. Není mi jasné, jakým způsobem vznikla samotná mapa a
zcela chybí popis, jakým způsobem se do mapy zobrazí informace o kotvách a majácích, jak je vidět například na obrázku A.1.
Popis programů pro kalibraci systému (kapitola 8) rovněž schází.
2. Stručnost popisu byla zřejmě příčinou, že například sekci 6.5.2 jsem nepochopil. Rovněž jsem nikde nenašel funkci
Model.fit ani objekt ModelResult (strana 27), a to ani v ukázkových kódech (zřejmě se mělo jednat o Ukázku kódu 7.2) ani v
software, který mi autor zaslal mailem.
3. Autor zvolil netradiční strukturaci práce. Například, kapitola Implementace je rozložena do tří kapitol (6-8), kapitola
Testování se jmenuje Výsledky.
4. Některé matematické vzorce a výrazy buď nejsou napsány v matematickém prostředí (například $\mathcal{O}(\log n)$)
nebo jsou zapsány nevhodně, což je příklad rovnice 4.1.
5. V práci jsme napočítal přes devadesát překlepů a pravopisných chyb. Převážně se jedná o interpunkční znaménka, chyby v
pádech nebo například špatnou shodu podmětu s přísudkem. Odkazované reference (např. [7]) se píšou ještě před tečkou na
konci věty. Jednopísmenné předložky a spojky (a, i, k, o, s, u, v, z) je třeba svázat tvrdou mezerou (tilda) s dalším slovem, aby
z nich nebyly sirotci na konci věty.
6. Rovice 8.1 neměla vzniknout dosazením hodnot N a RSSI1 do rovnice 4.2, ale dosazením do rovnice 4.1.
7. Některé části textu by bylo vhodné strukturovat pomocí odrážek nebo číslovaného seznamu. To je příklad posledního
odstavce sekce 7.1 (před podsekcí 7.1.1) a sekce 7.2.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



3.    Nepísemná část, přílohy 75 (C)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Na přiložené Flash je pouze text práce.
Autor mi mailem zaslal soubory anchor.zip, který zřejmě obsahuje program pro kotvu (kapitola 6), a beacon_locator.zip,
který zřejmě obsahuje hlavní program (kapitola 7, sekce 7.1 a 7.2). Zajímal by měl samozřejmě i webový server (sekce 7.3) a
kalibrační programy (kapitola 8).
Letmým pohledem do zdrojových kódů jsem zjistil, že autor šetřil na komentářích. Tímto bych chtěl autora upozornit, že
komentáře píše jen a jen kvůli sobě a že komentáře jsou to, co umožňuje dlouhodobou udržitelnost kódu (z jeho strany).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Z textu je patrné, že vyvíjený systém již byl otestován a že je funkční. Pravděpodobně byl již nasazen nebo v brzké době
nasazen bude.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1. Byl již systém nasazen?
2. Jakým způsobem se vytváří mapa pracoviště, která se pak používá ve webové aplikaci? Zajímá mě, v čem se vytváří
samotná mapa a jakým způsobem se do této mapy poté zobrazí informace o kotvách a majácích, jak je vidět například na
obrázku A.1.
3. Co se děje, jestliže mezi majákem a kotvou je zeď? Je signál prostupný i přes zeď nebo prochází pouze stavebními otvory
(okna, dveře)?
a) Pokud je signál prostupný i přes zeď, nastává jeho útlum? Jakým způsobem je toto zohledněno při lokalizaci majáku?
b) Pokud je signál prostupný pouze stavebními otvory, jakým způsobem se poté lokalizuje maják? Jde o to, že v takovém
případě by signál od majáku ke kotvě nesměřoval přímo, ale po lomené čáře.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 70 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Navzdory výhradám k dokumentaci se domnívám, že jde o zdařilé a funkční dílo, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Podpis oponenta práce:


