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Ukolem diplomove prace bylo navrhnout vlastni feseni problemu chybejiciho
prostfedi komponenty a na zaklade toho implementovat nastroj pro ovefovani kodu
software vych komponent proti specifikaci jejich chovani. Jako cilova platforma byl
zvolen komponentovy model Fractal a programovaci jazyk Java, a chovani komponent se
specifikuje pomoci behavior protokolu.
Autor vytvofil verifikacni nastroj JANE, ktery vyuziva existujici model checkery
Java PathFinder (JPF) a BPChecker. Soucasti JANE jsou take moduly pro sledovani
pokryti kodu a specifikace pfi ovefovani. Reseni problemu chybejiciho prostfedi je
realizovano pomoci modulu, ktery na zaklade specifikace chovani komponenty
vygeneruje mnozinu Java tfid reprezentujicich prostfedi. Behem ovefovani komponenty
se pak beh prostfedi fidi informacemi od BPCheckeru.
Volbe tohoto feseni pfedchazi dukladna analyza moznych pfistupu vzhledem ke
dvema kriteriim: mire zavislosti na verzi JPF (tj. nutnosti modifikace JPF) a co nejvyssi
vykonnosti JANE. Autorovi musim vytknout jen nedostatecne zduvodneni postupu
zvolenych pro vyfeseni nekterych dilcich problemu. V sekci 3.1.3 postradam sirsi diskuzi
vyhod a nevyhod generovaneho prostfedi oproti obecnemu (generickemu) - autor pouze
tvrdi, ze dusledkem pouziti generickeho prostfedi by byl nizsi vykon JANE, ale nijak
svoje tvrzeni nezduvodnuje. Dale v sekci 4.2.1, kde je diskutovano casovani notifikace
BPCheckeru pfi zavolani nebo navratu z nesynchronizovane metody, chybi dukaz, ze
libovolne prolozeni udalosti a notifikaci vruznych vlaknech nemuze mit za nasledek
falesne hlaseni o poruseni specifikace kodem.
Na implementaci nastroje JANE nejvice ocenuji to, ze je dotazena do konce, a
vyzkousena na netrivialnich komponentach. Velmi uzitecne jsou tipy pro konfiguraci
JANE, ktere jsou podlozene vysledky experimentu. Soucasti prace je take srovnani JANE
s dvema jinymi nastroji pro ovefovani kodu komponent proti jejich behavior protokolum,
ze ktereho JANE vychazi ve vetsine pfipadu vitezne.
Prace je napsana v anglickem jazyce - text obsahuje gramaticke i stylisticke
chyby, ktere ale az na vyjimky nesnizuji jeho citelnost a srozumitelnost.
Doporucuji pfedkladanou diplomovou praci pfipustit k obhajobe.
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