
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Ondrejó Michal, Bc.
Téma: Parametrické 3D modely (id 22905)
Oponent: Kolář Martin, M.Sc., UPGM FIT VUT

1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje plánování a implementaci knihovny pokročilého 3D editoru včetně návrhu struktury vhodné pro

práci s hierarchickými parametrickými modely, a k němu napojené grafické rozhraní.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno a vyvinuté příklady na kterých je řešení demonstrováno jsou nad očekávání pokročilé.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Počet normostran je v obvyklém rozmezí a všechny části jsou informačně bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Problematika je logicky strukturovaná do popisu přístupů, návrhu řešení, a implementace. Jednotlivé úvahy na

sebe čtivě navazují a práce je pro odborného čtenáře pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je Slovensky, proto jazykovou stránku nehodnotím. Z typografického hlediska obsahuje zpráva jen

zanedbatelné nedostatky, jako nevhodné psaní vektorových operací algebraicky (např. rovnice 3.17 až 3.20).
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce se odkazuje na základní literaturu problematiky geometrických operací, a na obsáhlé odkazy na webové

stránky využitého software. Z 18 zdrojů je pouze 7 odborných a vhodných, ty ovšem problematiku dostatečně
vystihují.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Hlavním obsahem práce je důmyslná knihovna, která umožňuje hierarchicky sestavit 3D objekt z parametrických

prvků, které je možné editovat a vizualizovat. Zvolený přístup je runtime kompilace textových definic které mají
formát C++ kódu, což je nezvyklé, ale navržený jazyk je dobře dokumentovaný. Výstup je plně funkční,
a výsledky jsou demonstrovány v interaktivním grafickém rozhraní v Qt postaveném na této knihovně. Kód není
příliš okomentovaný, a chybí instrukce ke kompilaci. Jedná se ovšem o velmi logicky sestavený C++ kód ve
Visual Studio, takže tyto závady nabrání pochopení ani kompilaci.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, kde byla vyvinuta knihovna se zcela novou funkcionalitou, a k ní

grafické rozhraní
9. Otázky k obhajobě
 Umí vaše knihovna něco, čeho není možné dosáhnout s existujícím software? Myslím že ano a bylo by

dobré to zmínit.
Jaký je rozdíl mezi možnostmi jazyků OpenSCAD, Libfive, a tím Vaším?
Jak jsou v kódu ošetřeny parametrické singularity - kombinace hodnot vedoucí k dělením nulou nebo
nezobrazitelným objektům?

10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Tato práce kompilačního charakteru byla pojata velmi důkladně, a výsledkem je kvalitní GUI a knihovna

umožňující editování a animaci Parametrických 3D modelů. Výsledku bylo dosáhnuto praktickou a teoretickou
analýzou problematiky, navržením vlastního matematicky fundovaného jazyka hierarchických struktur,
a implementací. Výsledný software je logicky strukturován, a demonstrované výsledky velmi přesvědčivé. Text
práce je dobře čitelný i pochopitelný. Celkem doporučuji nadprůměrné hodnocení B, případně A.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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