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TBP (Threaded Behavior Protocols) je formalismus pro specifikaci chování sw. component.  Kompozicí TBP 

modelů a jejich následnou analýzou lze identifikovat chyby v komunikaci mezi komponentami. Analýza modelů 

je založena na exhaustivím procházení stavového prostoru a čelí tedy problémům s jeho velikostí. Ta totiž často 

bývá exponenciálně závislá na velikosti modelu. Cílem práce bylo identifikovat symetrie ve stavovém prostoru 

indukovaném TBP modelem, a využít je při analýze modelu.  

Autor se zaměřil na symetrii vznikající při analýze otevřených modelů, kdy v prostředí může existovat 

neomezený počet vláken komunikujících s modelem. Tento případ není zvládnutelný tradiční metodou 

exhaustivního procházení (stavový prostor je nekonečný). Prostředkem k analýze modelu je autorovi technika 

zvaná “symbolic counter abstraction” již dříve použitá k analýze booleovských programů. 

Text práce je koncipován následujícím způsobem: Po úvodu a cílech práce je čtenář seznámen s principem 

„symbolic counter abstraction“ a TBP formalismem. Samotné jádro práce tvoří třetí kapitola, kde autor nejprve 

vymezuje podtřídu otevřených TBP modelů, kterou se navrhovaná technika zabývá. Pro tyto modely pak 

definuje prostředí, kterým otevřený model uzavírá. Až na údaj o počtech vláken je prostředí vyjádřeno 

prostředky TBP. V dalším kroku je význam modelu vyjádřen pomocí VASS (Vector Addition System with 

States) na který lze aplikovat “symbolic counter abstraction“ známou z literatury. Následuje popis prototypu 

implementace a závěr. 

Technice jako takové bych vytkl konzervativní způsob, jakým je vymezena podtřída uvažovaných TBP modelů. 

Na první pohled se zdá, že by technika mohla fungovat i v obecnějších případech, což v práci není diskutováno. 

Vadou textu pak je, že třída není vymezena explicitně, ale čtenář si musí jednotlivá omezení a předpoklady 

skládat sám jak na ně v textu naráží. Další slabinou formálního popisu techniky je, že poněkud vyzní do prázdna 

– sekvence definic dá čtenáři sice dobrou představu o celém postupu, nicméně chybí poslední krok – definice 

stavu VASS reprezentující chybu v původním TBP i jakákoliv forma ujištění, že celý proces je korektní. 

Vzhledem k tomu, že si k tomu autor začal připravovat prostředky (Theorem 3.8), to přisuzuji nedostatku času a 

metodě v principu věřím. 

V práci chybí diskuse souvisejících prací týkajících symetrií ve stavovém prostoru, analýzy otevřených modelů 

obecně i generování prostředí pro modely (podúloha, kterou musel autor řešit).  

Ačkoliv je k dispozici implementace, v práci chybí její validace. Chybí mi zejména experimenty naznačující 

možnosti prototypu (i po využití symetrie jde pořád o exponenciálně náročnou úlohu) i srovnání s ostatními 

technikami pro analýzu TBP tam kde to dává smysl. Nástroj dobře funguje na dodaných testovacích příkladech i 

po jejich modifikaci. Množina testovacích příkladů je však poměrně skromná. 

Zdrojové kódy prototypu mají dobrou strukturu a jsou i dostatečně komentovány. Vztah mezi deklaracemi 

v kódu a formálními definicemi v textu je dobře patrný. 

Navzdory výhradám a s přihlédnutím k náročnosti tématu hodnotím práci pozitivně a doporučuji ji uznat jako 

diplomovou. 
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