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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžadovalo seznámení se s řadou pokročilých technologií týkajících se zpětného překladu, zorientování

se v rozsáhlém nástroji RetDec, identifikaci jeho nedostatků a návrh implementace podpory pro 64-bitovou
architekturu x86, která v nástroji dosud chyběla.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Během návrhu rozšíření pro architekturu x86-64 byl navíc proveden návrh (včetně implementace) zobecnění

části nástroje RetDec reprezentující popis architektury, aby bylo možno podporovat různé konvence volání
funkcí, které jsou stěžejní pro automatické odvození parametrů a návratové hodnot funkcí při dekompilaci. Kromě
podpory samotné 64-bitové architektury se tak student v této oblasti zabýval všemi podporovanými
architekturami.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text práce má bez příloh asi 60 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 88 b. (B)
 Text má logickou strukturu a obsahuje popis všech relevantních fází vývoje. Navíc obsahuje formální zápis

studentem navržených algoritmů pro odvození parametrů a návratových hodnot funkcí. V kapitole o implementaci
bych uvítal též UML diagram tříd, které tvoří jádro implementované studentem (především části navázané na
nově vytvořená rozhraní).

5. Formální úprava technické zprávy 92 b. (A)
 Text je napsán poměrně pečlivě a v rámci mé omezené znalosti slovenského pravopisu jsem narazil jen na

několik chyb v interpunkci a pár překlepů.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Počet a kvalita použitých pramenů je na bakalářskou práci nadstandardní. Literatura je v textu správně citována

a text je také hojně a smysluplně provázán odkazy.
7. Realizační výstup 94 b. (A)
 Implementace je funkční a poměrně rozsáhlá. Výtku bych měl k některým novým zdrojovým kódům, které by si

jistě zasloužily podrobnější komentáře.
8. Využitelnost výsledků
 Většina změn a rozšíření provedených studentem je již promítnuta do veřejné větve open-source nástroje

RetDec. Jsem přesvědčen, že podpora asi nejrozšířenější 64-bitové architektury významně přispěje
k použitelnosti RetDec.

9. Otázky k obhajobě
 Z textu práce není zcela jasné, zda se testovalo na desítkách nebo stovkách binárních souborů, když jste

jich vytvářel cca 60. Můžete to upřesnit?
Uveďte příklady architektur, které by bylo vhodně dále v RetDec podporovat a jak toho dosáhnout?

10. Souhrnné hodnocení 93 b. výborně (A)
 Značně obtížné zadání bylo splněno s podstatným rozšířením, takže si práce zaslouží výborné hodnocení.

 

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

  
V Brně dne: 29. května 2019

  .................................
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