
Posudek vedoucího diplomové práce

Práce: Deployment of Performance Evaluation Tools in an Industrial Use Case
Autor: Jiří Täuber
Vedoucí: Petr Tůma

Cílem  práce  je  získat  zkušenosti  s  nasazením  nástroje  BEEN,  určeného  k  automatizování 
výkonnostních  testů  software,  v  procesu průmyslového vývoje  software.  Autor  práce byl  současně 
jedním z autorů nástroje BEEN a tak disponuje zkušenostmi nezbytnými pro uvedenou studii.

Samotné zadání práce je význačné ve dvou bodech. Za prvé, zadání vyžaduje spolupráci průmyslového 
partnera. Tento požadavek zvyšuje míru rizika, že práce nebude dokončena (vedle překážek na straně 
autora  mohou  postup  ohrozit  také  překážky  na  straně  průmyslového  partnera).  Za  druhé,  zadání 
neobsahuje  požadavky průmyslového  partnera.  Není  tak  možné  dobře  předvídat,  jaký bude rozsah 
implementačních prací (zadání předpokládá malý rozsah implementace a zdokumentování případných 
požadavků nad tento rámec).

Autor práce podnikl dva pokusy nasadit BEEN (v detailu popsané v práci). Výsledkem obou pokusů je 
konstatování, že  BEEN v současné podobě nevyhovuje  představám uživatelů o snadném nástroji pro 
automatizování  výkonnostních  testů,  spolu  s  podrobnějším  seznamem  výhrad.  Díky  popsaným 
zkušenostem otevírá práce prostor pro debatu o řadě témat, zde vybírám pouze dvě:

- Jedním z identifikovaných problémů byl nedostatek dokumentace a příkladů pro nové uživatele. 
Protože BEEN je výsledkem studentského projektu, znamená toto zjištění, že by projekty bez 
takové podrobné dokumentace  neměly  být  obhájeny ?  Podobně lze  uvažovat  i  o  testování,  
protože mezi problémy byla i přítomnost chyb v implementaci.

- Mezi problémy je zmíněna i složitost implementace generátorů a absence použitelných postupů 
pro ladění některých typů úloh.  Tyto  (a některé další zmiňované)  problémy nejsou specifické 
pro dané nasazení,  bylo by proto zajímavé  zvážit, proč  nebyly jasně identifikovány například 
právě během studentského projektu BEEN.

Práce bohužel tato témata nedebatuje, ačkoliv zkušenosti autora dávají unikátní možnost tak učinit. Na 
druhé  straně  i  bez  podobné  debaty  nabízí  práce  řadu  zajímavých  postřehů,  které  jejich  částečné 
odpoutání od praxe studentských projektů činí o to cennější. Zajímavým vyústěním práce by mohla být 
i analýza změn nástroje BEEN, které by odstranily identifikované problémy, zde autor jako alternativu 
nabídl  předání  zkušeností  stávajícímu týmu  vývojářů  nástroje  BEEN.  Celkově tak věřím,  že  práce 
zaslouží doporučení k obhajobě.
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