
Stanovisko školitele

k disert ační práci Ing. Zdeka Letka

Ve své disertační práci se Ing. Zdenék Letko zab xá problematikou automatizovaného testov ní
a dynamické analyzy paralelních program s d razem na paralelní programy implementované
v Javě. V; zkum v této oblasti je vysoce aktuální s ohledem na stále častější využití paralelních
program v souvislosti s masivním nástupem levn ch více-procesorovych systém . Tvorba para-
lelních programri p itom klade na vyvojáe daleko vyšší nároky, protože dopustit se chyb v Syn-
chronizaci paralelních proces či vláken je velice snadné, ovšem odhalit a lokalizovat takové
chyby je velmi komplikované. Metody automatizovaného testování a dynamické anal ,zy patÍí
p itom k metodám nejčastěji aplikovanym pro odhalování zmíněného typu chyb. Testování para-
lelních program je však rovněž značné komplikované, protože Íaďa z chyb se projeví pouze ve
velmi malém procentu z mnoha možn; ch proložení akcí jednotliq ch paralelně béŽících proces
či vláken. obecnym cílem v1 zkumu Ing. Letka bylo proto zvyšit spěšnost nalezení tako1 ch
chyb p i testováníči dynamické analyze zaloŽené na využitítzv. vkl d ní šumu do plánování běhu
paralelních proces či vláken.

Vyzkum Ing. Letka, na kterém je p edložená disertační práce postavena, probíhal v rámci
grantového projektu GA Čn pto: /10/0306' projektu CosT IraŠnar Čn octoooq a q zkumného
záměru MSM0021630528 ešeného na FIT vUT v Brně. Ing. Letko byl také členem tymu dok-
torského projektu cn Čn IOzlOglHO4Z,, do něhož byli (resp. jsou) zapojenipouze zvtašt vybraní
studenti z FIT VUT a FI MU. Svymi vysledky Ing. Letko vyrazné p ispěl k ešení všech uveden ch
projekt .

Hlavní p ínosy q zkumu Ing. Letka k současnému stavu poznání v oblasti automatického tes-
tování a dynamické analyzy paralelních program , které jsou prezentovány v jeho disertačnípráci,
zahrnují:

o Nové metriky pro odhad míry pokrytí možného paralelního chování testovaného programu'
které jsou zvlášť vhodné pro tzv. saturační testování (tzv. saturation-based testing) a tes-
továním s využitím vyhledávacích technik (search-based testing). Tyto metriky jsou zaloŽeny
na sledování počtu stav , kterymi prošly zvolené dynamické analyzy aplikované na zkou-
many program. Zp sob, kterym byly tyto metriky odvozeny, je možno aplikovat ina další
anaLyzy azískat tak další metriky.

o Systematické a kritické zhodnocení rtrunych existuj ících technik pro vkládání šumu na
rozsáhlé sadě experimentri a návrh novych technik vkládání šumu Íízenych dosažen m po-
krytím určitych rysťr paralelního chování testovanych programri.

o Návrh originálního zprisobu využití pokročilych technik prohledávání stavovych prostoru
(zejména genetického programovánQ pro pot eby nastavování parametru technik použitych
pro testování či dynamickou analyzu paralelních programri s využitím vkládání šumu.

Disertační práce Ing. Letka dáIe obsahuje také originá|ní klasifikaci a systematickou definici
r&znych běžně se vyskytujících chyb v paralelismu. Tato klasifikace usiluje o sjednocení mnoha
rozdílnych popisti zmi ovanych chyb vyskytujících se v literatu e.

Uvedené vysledky byly publikovány na kvalitních mezinárodních koďerencích a workshopech
(nap . RV'09, PADTAD'10, Rv'11, MEMICS'11, SSBSE'I2). V rámci práce vzniklo také progra-
mové dílo SearchBestie, které vyznamně usnad uje experimenty s využitím technik prohledávání
stavov1ich prostoru v oblasti testování, a také rozsáhlá databáze s vysledky testri několika vy-
bran; ch programti s r zn; mi nastaveními testovacího prost edí, kterou je možno vyuŽít i pro další



q zkum v dané oblasti. K získání těchto vysledk bylo p itom zapot ebí velmi velkého objemu jak
strojového času tak také času Ing. Letka. Na všech uveden ch vysledcích měl p itom Ing. Letko
klíčov podíl.

Ing. Letko vykazoval po celou dobu svého doktorského studia vysokou invenci a pracovi-
tost. Navíc bych rádzdtraznil, Že v oblasti automatizovaného testování byly mé osobní zkušenosti
vyrazné niŽší nežvjin ch oblastech automatizované verifikace a Ing. Letko si proto musel počínat
a také počínal velmi samostatně. Dále bych rád vyzdvihl intenzivní zapojení Ing. Letka do me-
zínárodní spolupráce ve q zkumu, a to zejména jeho spolupráci s dr. Shmuelem Urem a jeho
spolupracovníky z IBM Haifa Research Laboratories, kde si Ing. Letko získal velmi dobré renomé
(a byl proto mj. pově enÍízením sekce ,,Testing and Coveragď' na mezinárodní konferenci Haifa
Verification Conference - HVC'11).

Disertační práce Ing. Zde ka Letka spl uje, dle mého názoru, požadavky standardně kladené
na disertační práce v oblasti iďormatiky a vypočetní techniky, u proto doporučuji tuto práci k ob-
hajobě.

V Brně, dne 22. 6.2012 r, Ph.D.prof. Ing. To


