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Zhrnutie

Cieľom práce bolo vytvorenie nástroja, ktorý umožňuje verifikovať popis chovania systému zadaného pomocou
tzv. textových prípadov použitia (textual use-cases). Teoretickým základom pre implementáciu je metóda FOAM
(Formal Verification of Annotated Use-Case Models) vyvinutá na našej katedre v rámci výskumného grantu.
Vytvorený nástroj demonštruje použiteľnosť FOAM metódy a  umožnil zmerať  jej  praktické limity, akými sú
napr. množstvo use-casov v špecifikácii, priemerný počet krokov, počet verifikovaných invariantov a podobne.

Metóda FOAM je  založená na myšlienke,  že  isté chyby systému je  možné odhaliť  už pri  špecifikácii  jeho
chovania  pomocou  textových  use-casov  v  úvodných  fázach  projektu.  Za  týmto  účelom  je  pôvodný  text
obohatený o anotácie,  ktoré zachycujú:  (1)  štruktúru  vetvenia  v  use-casoch,  (2)  závislosti  medzi  use-casmi
(precedenciu), ako aj (3) temporálne invarianty nad jednotlivými krokmi use-casov.

Aplikácia  prevádza takto anotované use-casy najskôr  do spoločného prechodového systému (LTS),  ktorý je
následne  transformovaný  do  vstupného  modelu  pre  symbolický  model-checker  NuSMV.  Chyby  objavené
pomocou NuSMV v prechodovom systéme sú následne interpretované v pôvodnom texte.

Implementácia

Pri implementácii bol dôraz kladený na modularitu výsledného diela, preto je aplikácia rozdelená do niekoľkých
modulov  (OSGi/Eclipse  plugins)  s  explicitne  definovaným  rozhraním.  Všetky  transformačné  fázy  sú
implementované ako oddelené model-to-model  transformácie  medzi  EMF modelmi  pomocou jazyka Xtend.
Celkovo je implementácia na veľmi vysokej úrovni.

Text práce

Text je písaný pomerne dobrou angličtinou a vhodne štrukturovaný.

Rozsah textovej časti  práce je pomerne malý,  čo je ale z časti  dané tým, že práca vychádza z teoretických
základov popísaných v odkazovaných vedeckých článkoch. Aj napriek tomu si myslím, že by si text zaslúžil viac
príkladov a vysvetlenie niektorých obmedzení.

Jedným z príkladov je požiadavka, že ak primárny use-case „A“ includuje iný use-case „B“, potom „A“ musí
obsahovať nadmnožinu precedencií use-casu „B“. Toto obmedzenie sme objavili až počas implementácie a preto
by si zaslúžilo dôkladnejšie vysvetlenie.

Záver

Vzhľadom na implementačný charakter práce beriem ako najdôležitejšiu časť výsledné softwarové dielo,
to  znamená  že  ani  popísané  nedostatky  v  textovej  časti  nemajú  pre  mňa  veľký  vplyv  na  výsledné
hodnotenie.

Ciele stanovené v tejto diplomovej práci boli dostatočne naplnené a preto ju odporúčam k obhajobe. 
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