
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Žárský Jan, Bc.
Téma: Instrumentace Java programů, kontrakty pro paralelismus (id 23103)
Oponent: Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT

1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 K vyšší obtížnosti zadání příspívá poměrně složitá problematika kontraktů pro paralelismus (rozšíření základních

kontraktů o spoilery a parametry, budování relace happens-before nebo optimalizace vyhodnocování kontraktů
za běhu programu) a také nutnost korektně provázat řešení s existujícími nástroji (ASM, RoadRunner, JFlex,
CUP).

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za splněné, byť uživatelé by jistě ocenili přehlednější výpisy provedené analýzy.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy odhaduji na 63 normostran (59 normostran textu plus přibližně 4 normostrany za

obrázky). Požadavek na minimální rozsah (50 normostran) je tedy bezesporu splněn. Technická zpráva je navíc
velice výstižná a neobsahuje zbytečné části.

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva je dobře pochopitelná a obsahuje podstatné informace. V úvodních částech se objevují menší

nepřesnosti a na několika místech by se hodilo prezentované informace vysvětlit detailněji.
5. Formální úprava technické zprávy 98 b. (A)
 Velice pěkně zpracovaná technická zpráva v angličtině bez překlepů.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Studijní prameny jsou relevantní a řádně citované. Je však zarážející, že se student neseznámil s tematicky

velice blízkou bakalářskou prací Rozšíření frameworku ANaConDA pro podporu kontraktů s parametry a jejich
omezeními, kterou v roce 2018 vypracovala Monika Mužikovská pod vedením Aleše Smrčky.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Vytvořený analyzátor je funkční, nicméně pro praktické nasazení bude nutné upravit výpisy a také zjednodušit

a zdokumentovat instalaci analyzátoru pro další operační systémy. Existuje i prostor pro optimalizaci výkonnosti
analyzátoru odstraněním nadbytečné synchronizace. Naopak oceňuji úsilí, které student věnoval udržovatelnosti
analyzátoru vyčleněním úprav nástrojů ASM, RR a CT do série 47 záplat.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený analyzátor bude po výše zmíněných úpravách použitelný v národních i mezinárodních projektech, do

kterých je výzkumná skupina VeriFIT zapojena, případně ve spolupracujících firmách.
9. Otázky k obhajobě
 Objasněte návaznosti své práce na diplomovou práci Dynamické analyzátory pro platformu SearchBestie,

kterou v roce 2017 vypracoval Martin Janoušek pod vedením Aleše Smrčky a která se zabývala velice
podobnými problémy.

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Student se dokázal vypořádat s náročnou problematikou parametrizovaných kontraktů pro paralelismus,

v souladu se zadáním vytvořil funkční nástroj pro jejich ověřování a velice dobře své dílo zdokumentoval
v technické zprávě, čímž jednoznačně prokázal schopnosti požadované od inženýra. Nedostatky (přehlédnutí
příbuzné práce a nízký uživatelský komfort analyzátoru) nepovažuji pro hodnocení práce za zásadní. V rámci
obhajoby je třeba vysvětlit vztah k diplomové práci M. Janouška.

 

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

  
V Brně dne: 8. června 2021

 Křena Bohuslav, Ing., Ph.D.
oponent

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

