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GUI knihovny pro jazyk Java

Hodnocení práce:
Posuzovaná diplomovápráce diplomanta Bo. Lukáše Zaboř7la spadá do oblasti multiplatformního
programovániv jazyce Java a zaměřuje se detailnějínaanalýzu a porovnání nejznámějších
grafických knihoven určených pro tvorbu desktopových aplikací na platformě Java Standard
Edition - AWT, SWT a S*'ing.

V pnní teoretické části se diplomant sprár.ně věnoval úvodu do problematiky'. kdy vymezil
základní pojmy a v kratkosti představil pouŽité qývojové nastroje a technologie. Za nejpodstatnější
kapitolou teoretické části považuji představení a popis grafických knihoven, které jsou předmětem
dalšího r^ýzkumu' Diplomant se postupně na 3 stranáclr věnuje knihovnrím AwT' SWT a Srx'ing.

Dle mého názorumohla být tato kapitola rozsiíh'lejší a měla by více přiblížit vnitřní architekturu
knihoven azdfuaznit hlavní rozdíly mezi nimi. Navíc zde úplně postrádiím knihovnu JavaFX. která
je od verze 2.2 plné integrovaná do Java SE 7 Runtime Environment a představuje jeden

z novějších přístupů k tvorbě klientských aplikací.

V praktické části se diplomant nejpn'e věnoval vymezení souboru GUI komponent" které nasledně
jednotlivě implementoval s vyuŽitím jiŽzminéných knihoven do samostatných aplikací. Nad těmito
aplikacemi následně provedl vlastní zátěžové tesý' při kterých sledoval výížeru procesortr' čas

potřebný pro překreslení a mnoŽství spotřebované paměti. KaŽdý test byl automaticky opakovaný
v cyklu stokrát, což povaŽuji v první fěni za dostatečné. Přesto bych doporučovď některé testy
zopaliovat, protože v někteqých qýsledcích překreslení je pozorovatelný výskyt extrémních hodnot.
které mohou ovlivnit výsledný pruměr.

Velmi si cením snahy a nápadu o nalezení vlastního řešení pro automatické testování napříč

ruznými operaěními systémy, a to především za pouŽití rozhraní Runnable. Veškeré dodané
aplikace jsou fr'urkční, zdrojové kódy jsou relativně dobře čitelné (postrádám zdrojové kódy pro

tesry CPU).

Formální stránka diplomové práce,její textové a grafické zpracování.ie na velmi dobré urovní.
Kvalitu práce snižuje pouŽití zdrojů a citací z Wikipedie (str. 12. str. 13) a nevhodných formulací
jako např. "nebylo to přílišné stoupání k nebesům'' (str. 15).

Diplomant při práci prokánal, Že si osvojil teoretické i praktické záHady řešené problematiky a

potvrdil tak své inŽenýrské schopnosti' které mu dávají předpoklad pro další rozvoj a uplatnění se

v programátorské praxi. Cíl diplomové práce byl splněn a proto doporučuji jeho práci k obhajobě.
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Pro obhajobu práce mám někteé otázky a připomínky" které mohou bý námětem na diskuzi:

r V diplomové práci není zpracovÍnaknihovna JavaFX, i kd"vŽ je zmíněnav zásadách pro
v-vpracování. Jaké jsou důvody' které Yás k tomu vedly?

o Proč jste zvolil přístup vytvoření 4l menších aplikací místo 3 komplexnějších aplikací, které
by obsahovaly předern r.rybrané prvky?

o Na tr}ru existuje celá řada produktů pro účely zátěŽového testování. Froč jste některý z nich
nev-yuŽil a vydal se cestou vlasfuího řešení?

r Dodané jar aplikace pro knihovnu SWT se mi nepodařilo spustit (oS: Windows 7164 bit).
Podařilo se mi to aŽ po nalinkovilní potřebné SV/T knihorny. Jakým způsobem jste aplikace
exportoval? Čim si to vy-světlujete?

r Vysr.ětlete chování spotřebovanó paměti v rámci provedených testů. Proč její velikost
vzrůsta a klesa?

o Co dělá metoda dispose() s objektem Display v SWT? Kdy je nutné ji použit2 Proč není
volána v ukázkové třídě SwtButton? (str. 26)

r Proč je použita anotace @SuppressWarnings(''static-access'') u metody run()? Nebylo by
lepŠi volat přímo statickou metodu sleep Thread.sleep(200)? V čem je rozdíl?

o Proč jsou konstruktory u veškerý'ch prezentovaných tříd typu public? Bylo by je moŽné
nahradit za private? Pokud ano" proč?

r Z hlediska údrŽby kódu je zvolený přístup ne zcela eťektiwí. Pokud bych potřeboval
například přidat do výstupního souboru minimální naměřenou hodnotu' znamenalo by to
úpravu ve 41 zdrojov.ých souborech' Co Vás k tomuto řešení vedlo, jak by se dalo
optimalizovat?

Celkové hodnocení práce:
Známku uvede oponent dle srého ul'ážení dte klasiÍikační sfupnice ECTS:
A-rnýbomě'B-velmidobře.C-dobře,D-uspokojivě,E-dostateč.ně,F_nedostateěně.
Stupeň F znamená7éž,, k obhaiobě"

Podpis oponenta diplomové práceí-) -
;5ša'cUL

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnoceni

B - velmi dobře.
V případě hodnocenÍ stupněm ,,F _ nedostatečně* uveďte do připomínek a sloyního vyjádřeni

hlavní nedostatky rrráce a důvorlv tohoto hodnocení.
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