
Posudek oponenta závěrečné práce
Student: Bc. Robert Husák
Oponent práce: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Název práce: Handling heap data structures in backward symbolic execution
Obor: Webové a softwarové inženýrství

Datum vytvoření: 1. 6. 2018

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Student měl do existujícího nástroje na zpětné symbolické provádění programů AskTheCode doplnit podporu pro práci s daty
na haldě v dynamických jazycích. Tento cíl splněn byl  a do nástroje AskTheCode byl integrován modul pro práci s haldou.
Vlastní vývoj nástroje AskTheCode  započal student ještě před touto DP. Student vypracoval nad rámec zadání podrobné
zpracování teoretických modelů symbolického provádění programů a zavedl rozsáhlé formalismy. Symbolické provádění
programů pracujících s objekty na haldě je funkční.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Rozsahem je práce v pořádku. Obsahuje velké množství komplikovaných matematických popisů  několika modelů
symbolického provádění programů, které jsou sepsány velmi pečlivě a prakticky bez chyby. Práce je sepsána ve výborné
angličtině, prakticky bez překlepů. Některé formulace jsou však věcně nepřesné až nesrozumitelné. Struktura ?ráce je méně
přehledná a srozumitelná. Je např. obtížně oddělitelný popis vlastních nových výsledků DP od vstupních podmínek DP, na
kterých student stavěl. Architektura nástroje AskTheCode není dostatečně popsaná.   Stejně tak nejsou posány Control Flow
Graphs, které jsou základem jádra systému. Taktéž je z textu obtížné pochopit celkový postup při ověřování správnosti
programu v AskTheCode touto metodou zpětného provádění.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Vytvořené SW dílo je poměrně složité a při tom funkční.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (A)



Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Práce má sice implementační část, ale rozpracovaný teoretický základ práce je velmi cenný a pravděpodobně publikovatelný.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Vysvětlete celkový cyklus ověření správnosti vstupního kódu pracujícího s haldou dynamických prvků v nástroji AskTheCode.
Informaci v textu  Limitations v příloze A.3 doplňte o informaci o omezení (statické) velikosti programů. které je současná
verze nástroje zvládnout (v rozumném čase).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 85 (B)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Téma, které student řešil,  přesahuje svou náročností průměr oboru. Vyžaduje hluboký vhled do teorie formálních metod
popisu a verifikace software. Rozšiřováním nástroje AskTheCode, který je sám o sobě poměrně složitý, prokázal student
mistrovství v tvorbě softwarových děl. Na druhou stranu je vlastní písemná část v některých částech málo srozumitelná,
organizace méně přehledná a text obsahuje drobné věcné chyby.
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