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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo navrhnout aplikaci, která převede kombinační obvod prezentovaný ve formě popisu zapojení na

schéma. Toto téma vychází z několika vědeckých publikací, které dílčí problémy řešily.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Autor nastudoval potřebnou literaturu a na základě těchto zdrojů vytvořil požadovanou knihovnu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce adekvátně popisuje všechny teoretické i implementační detaily.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je dobře strukturovaná. Kapitoly na sebe navazují a text je psaný srozumitelně.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje několik typografických nedostatků (přetékání odstavců, interpunkce, popis přílohy B). Jazyková

stránka nemohla být hodnocena, jelikož je práce psaná ve slovenštině. 
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce je založena na dvou relevantních konferenčních publikacích. Zbytek pramenů (11) vychází z dokumentací

vývojových nástrojů, případně komerčních aplikací, které také řeší problematiku generování schémat.
7. Realizační výstup 62 b. (D)
 Realizační výstup mi byl studentem předveden a navržená aplikace správně generuje schémata z netlistů pro

hradlové obvody. Obvody s MOS tranzistory nebyly zahrnuty. Existují však obvody, které program vykreslit
nezvládne - pokud mají zpětnou vazbu propojenou přes více prvků.Program správně vykresluje prvky, ovšem
výstupy a vstupy jednotlivých hradel nejsou správně zarovnané (jsou mírně posunuté).Program je přeložitelný na
systému Windows, na systému Linux je díky drobným rozdílům v implementaci Qt a jiných knihoven nutné
provést úpravy, aby byl program funkční. Vlastní jádro knihovny (převod netlistu na XML reprezentaci grafického
obvodu) je spustitelné na systému Linux.

8. Využitelnost výsledků
 Problematika generování obvodů z netlistu je poměrně náročná a v oblasti open-source projektů není příliš

řešená. Autor přenáší výsledky některých výzkumů v této oblasti do praxe. Aplikace má, po odstranění drobných
grafických nedostatků, potenciál být použitá pro reprezentaci výsledků syntézních algoritmů.

9. Otázky k obhajobě
 Co by bylo třeba upravit nebo dodělat, aby program mohl generovat schémata ve vektorovém formátu?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Práce je jako celek funkční, schémata jsou generována správně. Aplikace však obsahuje nedodělky, které by

bylo třeba před používáním vyřešit. Celkově je však práce psaná dobře a srozumitelně, proto navrhuji hodnocení
stupněm D (65 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 27. května 2016
  .................................
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