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1. Informace k zadání
 Zadání práce vychází z výzkumných aktivit skupiny VeriFIT v oblasti nástrojů pro automatickou statickou analýzu

tvaru (shape analysis) dynamických datových struktur v programech s ukazateli a pro verifikaci korektní práce s
pamětí v takových programech. Jejím cílem bylo pomoci skupině VeriFIT zahájit přechod od stávajícího nástroje
Predator, který skupina v této oblasti vyvíjí (a na němž se v menší míře ve své bakalářské práci podílela i
studentka), k novému nástroji, který by se dal do budoucna lépe rozvíjet a doplňovat o aplikaci nových výzkumných
poznatků.

Jednalo se o práci dosti náročnou s ohledem na nutnost nastudovat řadu komplexních a relativně čerstvých
výzkumných výsledků, seznámit se s jejich současnou prototypovou implementací v nástroji Predator a zamyslet
se nad tím, co koncepčního je zapotřebí změnit v jeho nástupci. Uvedené téma tak bylo na pomezí výzkumu a
vývoje. Navíc, jak se ve výzkumu často děje, nastaly při práci různé dílčí korektury základního směřování, jako byla
např. další optimalizace stávajícího nástroje Predator, která se ukázala potřebnou pro úspěšnou účast skupiny
VeriFIT v mezinárodní soutěži ve verifikaci software SV-COMP'16 konané v Eindhovenu v rámci prestižní
konference TACAS'16. Řešení diplomové práce navíc komplikovala nutnost úzké koordinace se zbytkem skupiny
VeriFIT a jejich aktivitami na nástroji Predator.

Zadání práce považuji za splněné, byť v některých částech práce mohlo být dosaženo hlubších výsledků; na
druhou stranu ale byly dosaženy výsledky, se kterými jsem původně ani nepočítal: viz úspěch v soutěži SV-COMP.

2. Práce s literaturou
 Studentka byla schopna si sama dohledat potřebné zdroje informací a použít je. Prostudovala do hloubky i dosti

komplikované texty výzkumného charakteru.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita studentky byla v souhrnu mírně nadprůměrná. Vyskytovaly se sice období, kdy se odmlčela a kterých

mohla využít k tomu, aby práci posunula ještě výrazně dále, ale na druhou stranu byla řada období, kdy práci
věnovala opravdu velké úsilí. Oceňuji např. období, kdy se připravoval Predator pro účast v soutěži SV-COMP či
kdy se rozhodla zúčastnit studentské konference Excel a kdy opravdu odvedla velký kus práce

4. Aktivita při dokončování
 Některé části práce jsem viděl v dostatečném předstihu. Část práce byla nicméně z nejrůznějších důvodů

dokončována ve značném stresu.
5. Publikační činnost, ocenění
 S diplomovou prací studentky jsou spojeny dva publikační výstupy: (1) Optimalizace provedené v paralelní

nadstavbě nástroje Predator, která se zúčastnila mezinárodní soutěže ve verifikaci software, byly publikovány
formou krátkého soutěžního článku, který vyšel ve sborníku významné mezinárodní konference TACAS'16: M.
Kotoun, P. Peringer, V. Šoková, T. Vojnar: Optimized PredatorHP and the SV-COMP Heap and Memory Safety
Benchmark (Competition Contribution), LNCS 9636, Springer-Verlag. V uvedené soutěži Predator zvítězil v
kategorii verifikace práce s dynamicky alokovanou pamětí. (2) Úpravy LLVM bitkódu vhodné pro usnadnění vývoje
statických analyzátorů a diskuse nové koncepce nástroje Predator byly publikovány na studentské konferenci
Excel@FIT, kde získaly jedno z ocenění sponzory soutěže. Mimo to se předpokládá, že studentčino dílo bude
nadále rozvíjeno v rámci nové generace nástroje Predator, na kterém se snad i ona bude podílet v rámci svého
plánovaného doktorského studia.

6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 S ohledem na výše uvedené hodnotím aktivitu studentky při řešení její diplomové práce stupněm B. Byly zde fáze,

které odpovídají stupni A a díky kterým se podařilo dosáhnout výše uvedených úspěchů. Na druhou stranu zde ale
byly i fáze slabší, které jsou jedním z důvodů toho, že vývoj nové generace nástroje Predator nepokročil tak, jak
bylo možno v ideálním případě očekávat.

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 6. června 2016
.................................
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