
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Červinka Radim
Téma: Asistent pro generování testovacích scénářů (id 20303)
Oponent: Fiedor Tomáš, Ing., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako mírně obtížnější, jelikož vyžaduje precizně pochopit a implementovat netriviální algoritmus

z oblasti testování, která se probírá pouze ve volitelných předmětech.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozsahu (cca 70 normostran). Nicméně kapitola 3.3.3 by šla výrazně

zestručnit a v získaném rozsahu se spíše více věnovat stěžejnímu algoritmu práce (IPOG).
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Strukturování práce je místy mírně chaotické a některé podkapitoly nejsou dostatečně zavedeny do kontextu

(např. SAT a SMT). Kapitolu o implementaci by bylo vhodnější rozbít do třech podkapitol (analýza a návrh;
implementace; testování / experimentální evaluace) a podkapitola 1.1. se moc do úvodu nehodí. Práci dost chybí
popis podobných implementací, které soudě dle experimentální evaluace skutečně existují. A současně v úvodu
bych očekával alespoň malý náznak motivace.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je relativně pochopitelná, ale místy obsahuje značně podivné nebo nevhodné spojení (jak pro český jazyk,

tak pro technickou zprávu; např. kombinujeme kombinace). Práce rovněž špatně sází spojovník, a dále obsahuje
místy nevhodné větné členění nebo chyby v interpunkci. Tabulka experimentální výsledků neodpovídá dobře
zavedeným konvencím (čísla se zarovnávají doprava; text doleva; číslice se shlukují po třech).

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce cituje relevantní zdroje, převážně ve fyzické formě. Není mi známo, že by došlo k porušení citační etiky.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Především oceňuji, že je práce realizována (a dokonce i reálně nasazena) jako webová služba s použitím dobře

zavedeného lightweight frameworku Flask. Kód je dobře komentován a je na vysoké úrovni, byť místy porušuje
několik drobných pravidel standardu PEP8. Implementace je však důkladně pokryta jednotkovými testy. Co se
týče návrhu, tak bych akorát vytkl, že nepočítá s výměnou použitého algoritmu (IPOG). V experimentálním
ohodnocením mi pak trochu chybí srovnání s ostatními nástroji z pohledu rychlosti. Toto považuji za důležité,
vzhledem k tomu, že sama práce zdůrazňuje, že pro testery je důležité nejen maximální pokrytí všech možných
případů, ale i rychlost generování testovací sady.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je realizována v rámci projektu Testos vedeného dr. Smrčkou. Práce sice nepřináší nové poznanky, ale na

druhou stranu si sám dokáži představit, že bych využil tuto zdařilou webovou službu jako testovacího asistenta.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak si Combine vede z hlediska rychlosti v porovnání s nástroji ACTS a Jenny?

2. Diskutujte možnost přidání uživatelsky definovaných typů (např. vlastní strukturu nebo STL kontejner).
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Na práci pozitivně hodnotím především dobrou implementaci, realizaci jako webovou službu, její zapojení do

skupiny Testos a použitelnost pro vývojáře ve formě testovacího asistenta. Samotná textová zpráva je pak ale
spíše průměrná. Přesto práci pana Červinky hodnotím velmi dobře.

 

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