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Předložená dizertační práce se dotýká praktické efektivity metod realizující tzv. for-
mální verifikaci počítačových programů. Struktura práce je přehledná a standardní,
tj. po nezbytném motivačním a teoretickém úvodu následují dvě klíčové kapitoly
prezentující vlastní přínos autora, práce je zakončena očekávaným shrnutím a
výhledem do budoucna.

První klíčová část práce se věnuje problematice velikosti stavového prostoru v kon-
textu enumerativní verifikace metodou ověřování modelu (angl. model checking).
Uchazeč popisuje metodu, která využívá analýzu tzv. mrtvých dynamicky alokova-
ných bloků (mrtvých proměnných) k realizaci redukce velikosti stavového prostoru.
Toto téma v obecnosti není nové, avšak konkrétní způsob řešení představený v práci
je inovativní a je přínosem pro relevantní odbornou komunitu.

Druhá podstatná část práce se zabývá optimalizací metod Craigovy interpolace,
která je základem pro řadu technik analýzy stavových prostorů v mnoha aktuál-
ních nástrojích pro analýzu počítačových programů. Představená myšlenka stojí
konkrétně na identifikaci proměnných, které jsou v daném místě programu tzv.
mimo aktuální rozsah (angl. out of scope), a jejich použití pro redukci velikosti
interpolantů. I toto téma je velmi aktuální a přínosné pro komunitu a lze očekávat,
že najde uplatnění v mnoha dalších navazujících pracech.

Po odborné technické stránce je zpracování disertační práce bezproblémové, uve-
dená tvrzení jsou jasně formulována a paťričně zdůvodněna, případně matematicky
dokázána. Angličtina a odborný styl textu je na odpovídající úrovni. V textu jsem
našel pouze několik nedokonalostí, jako např. nekonzistentní použití velkých pís-
men při odkazování na kapitoly a sekce, či překlep na straně 20 (... state need the
be in the set ...).

Uchazeč svoji práci vystavěl na několika odborných publikacích, které byly vesměs
publikovány na renomovaných odborných konferencích (FMCAD je přední světová
konference v dotčené oblasti). Na těchto publikacích má uchazeč netriviální podíl.
Objem a vědecký přínos výsledků uchazeče proto hodnotím jako dostatečný pro
případné udělení akademického titulu PhD.

K obhajobě, které mám v plánu se osobně zúčastnit, mám následující technické
dotazy:

• Jak čistá je hranice mezi technikou redukce stavového prostoru a implemen-
tací techniky popsané v sekci 4.2.1? Zdá se, že technika stojí na DFS, které je



implementováno v JPF. Je možné ji použít i v nástrojích, které nepoužívají
DFS (např. DIVINE)? Případně jak citlivá je technika na pořadí prohledávání
vrcholů v DFS?

• Je-li technika DVR součástí algoritmu prohledávání, pak mi v práci chybí
důkaz, nebo alespoň zdůvodnění, že takovéto omezeni nemá vliv na korekt-
nost celého procesu verifikace (důkaz korektnosti redukce uvedený v práci
nestaví na algoritmu, dokazuje pouze bisimulační ekvivalenci původního a
redukovaného stavového prostoru). Můžete se k tomu vyjádřit?

• Existují techniky (stromové) komprese stavového prostoru, jak se má metoda
DVR k těmto technikám, v jaké datové struktuře JPF ukládal stavové vektory
při realizaci experimentů?

• V práci postrádám (alespoň slovní) vazbu mezi motivací pro druhou část
uvedenou v sekci 5.1 a evaluaci, které jsou uvedeny v sekci 5.5, došlo ve
výsledku k aplikaci vylepšeného postupu interpolace na konkrétní způsob
analýzy programů?

• Sekce 5.4 je, dle mého názoru, obtížná na pochopení a vyžaduje po čtenáři,
aby si dostudoval odkazovanou literaturu, konkrétně metodu LIS. V této
konkrétní části nepovažuji práci za samonosnou, a konstatuji, že rozší̌rení
textu z původní publikace mělo být o něco větší.

Závěrem konstatuji, že předložená práce jednoznačně prokazuje předpoklady ucha-
zeče pro samostatnou tvořivou práci a doporučuji ji k obhajobě.

30. srpna 2017 Jǐrí Barnat


