
Peter Fabian: Refactoring tree editor TrEd - Posudek vedoucího diplomové práce

Popis práce

     TrEd je program v jazyce Perl, který byl vyvinut pro ruční značkování a prohlížení lingvisticky 
relevantních stromových struktur. Petr Pajas, který je autorem TrEdu, již v jeho vývoji nepokračuje. 
Editor TrEd je ale stále používán v řadě výzkumných projektů v Ústavu formální a aplikované 
lingvistiky i jinde, proto je nutné zajistit jeho udržovatelnost a umožnit další vývoj i bez vhledu 
původního autora. Prvním krokem v tomto směru je právě práce Petera Fabiana, jejíž cílem bylo zvýšit 
přehlednost a kvalitu zdrojových kódů TrEdu, zlepšit jeho modularitu a doplnit chybějící 
programátorskou dokumentaci a testy.

     Po úvodní kapitole, která shrnuje hlavní cíle práce, následuje kapitola zabývající se analýzou 
zdrojových kódů TrEdu. Diplomant se nejprve zabývá obecnými návrhovými neduhy („code smells“) 
a snaží se odhalit jejich výskyty v TrEdu. Poté předkládá výsledky statické a dynamické analýzy 
zdrojových kódů původního TrEdu. Ve třetí kapitole popisuje architekturu TrEdu (z důvodu omezené 
přehlednosti původního řešení již z pohledu po provedení refaktorizace). Čtvrtá kapitola, rozsahem 
nejobsáhlejší, analyzuje zdrojové kódy TrEdu a vhodná vylepšení z hlediska doporučení z knihy Perl 
Best Practices. Pátá kapitola dokumentuje přesun částí kódu za účelem zlepšení modularity a srovnává 
refaktorizované řešení s původním kódem pomocí měřítek statické a dynamické analýzy kódu. Šestá 
kapitola navrhuje další možná vylepšení imlementace TrEdu. Závěrečná kapitola shrnuje provedené 
úpravy zdrojového kódu a dosažená zlepšení. Následuje šest krátkých příloh s technickými detaily, 
včetně instrukcí pro vydávání nových verzí TrEdu.

     Včetně seznamu literatury a příloh má práce 115 stran. Práce je psána anglicky. Součástí práce je 
přiložený CD-ROM se zdrojovými kódy TrEdu před a po provedení refaktorizace.

Hodnocení

     Refaktorizace cizího zdrojového kódu rozhodně nepatří mezi nejpřitažlivější programátorské úlohy. 
V tomto případě navíc bylo nutné zorientovat se v desetitisících řádek kódu, který vznikal v dlouhém 
časovém období a k němuž existovalo jen velmi malé množství programátorské dokumentace. 

     Podle řady měřitelných ukazatelů vedly předložené úpravy ke zlepšení implementačních vlastností 
TrEdu. Jde mj. o omezení složitost procedur, snížení počtu řádek na soubor, doplnění programátorské 
dokumentace, pokrytí kódu testy, sjednocení stylu zdrojového kódu a zvýšení jeho srozumitelnosti 
s využitím doporučení z knihy Perl Best Practices. Diplomant s využitím moderních metod analyzoval 
původní kód, založil 50 nových modulů, do kterých přemístil více než 200 procedur, implementoval 
1300 nových testů, doplnil 15 000 řádek dokumentace a provedl tisíce dalších drobných úprav, které 
by měly usnadnit údržbu a další vývoj TrEdu. Budoucí vývojáři TrEdu tento posun jistě ocení. Hlavní 
cíl práce byl tedy dle mého názoru splněn.

     Práce je přehledně strukturovaná a psaná pěknou angličtinou, v textu lze nalézt jen relativně malé 
množství překlepů a gramatických chyb.

Závěr

Peter Fabian zpracoval zadané téma velice pečlivě. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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