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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání požaduje vytvoření obecného rámce pro statickou analýzu programů a následně v daném rámci

implementovat analýzu využívající abstraktní doménu symbolických paměťových grafů, což považuji za zadání
značně převyšující běžné požadavky na bakalářské práce na fakultě.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Celkově hodnotím technickou zprávu jako pochopitelnou s několika prohřešky. Jedním z nich jsou někdy příliš

krátké odstavce, např. v kapitole Introduction má málokterý odstavec více než dvě věty. Jistě by šlo vylepšit
prezentaci tak, aby na sebe myšlenky lépe navazovaly. Další problémovou částí je sekce 2.3, která popisuje na
dvou a půl stránkách ladění obálek nad nástrojem Predator pro jeho účast v soutěži SV-COMP a nemá podle mě
přímou souvislost s tématem bakalářské práce. Místo této části bych uvítal detailnější popis implementace
domény symbolických paměťových grafů, která je v práci zmíněna jen na velmi vysoké úrovni abstrakce. V sekci
4.8.3 mi dále není jasné, na kolika příkladech ze sady regresních testů nástroje Predator implementovaná
instance rámce skončila správně a jestli chybné výsledky jsou typu false positive, false negative, či obou.
Oceňuji, že textový popis je (hlavně v kapitole 3) doplněn ilustrativními příklady.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce je psána v angličtině, což hodnotím pozitivně. Méně pozitivně však hodnotím množství chyb, překlepů a

také některé prohřešky vůči typografii, jako jsou například

slova přesahující konce řádků,
poloprázdná stránka 30,
používání různých stylů zvýrazňování textu pro stejné věci,
nadužívání poznámek pod čarou, či
chybějící texty mezi nadpisy sekcí a podsekcemi.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student vhodně zvolil studijní prameny. Některé bibliografické citace jsou nekonzistentní (angličtina vs. čeština).

Mám výhrady vůči citaci na straně 5, kde student (s minimálními úpravami) převzal tři odstavce textu z článku
[11]. Byť student upozorňuje, že je tato část převzatá, její rozsah je podle mě na pomezí toho, co autorský zákon
považuje za přípustné.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem práce je implementace navrženého rámce a jeho instanciace pro dvě analýzy: 1) Forward

Null analýzu, což je jednoduchá analýza hledající dereference NULL ukazatelů a 2) analýzu paměti využívající
omezenou doménu symbolických paměťových grafů. Rozsahem dle mého názoru implementace převyšuje
běžné požadavky na výstup bakalářské práce. Kód je hostován v repozitáři na serveru GitHub a jsou pro něj
vytvořena continuous integration prostředí na serverech Travis a AppVeyor (dojem trochu kazí fakt, že v době
psaní mé recenze oba servery hlásí chybu při překladu stabilní větve). Převzatý kód jiných knihoven je využíván v
souladu s licenčními podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Je naděje, že výsledný rámec bude dále rozvíjen a teoreticky by mohl být použit pro vývoj nástroje nasaditelného

v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 

1. Jak je složité rozšířit rámec o novou analýzu? Co vše je pro to potřeba provést a jaká je očekávaná
časová náročnost pro vývojáře analýzy?
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2. Jaké jsou výhody použití rámce oproti např. přímému použití LLVM mezikódu?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce Michala Kotouna se zabývá návrhem a implementací rámce pro vývoj statických analýz programů.

Statická analýza programů nabývá v poslední době na důležitosti a po technikách pro detekci chyb či
bezpečnostních zranitelností v programech je velká poptávka. Vývoj nových analyzátorů je však náročný, mimo
jiné z důvodu, že analyzátory se musí vypořádat např. s parsováním vstupních programů, sémantikou příkazů,
apod. Předložená práce se snaží ulehčit vývoj nových analyzátorů tím, že poskytuje obecný rámec, který se stará
o základní zpracování programů, na němž je možné nové analyzátory stavět. Student dále demonstruje použití
rámce na příkladu jednoduché Forward Null analýzy a také analýzy prostřednictvím omezené abstraktní domény
symbolických paměťových grafů. Jde o značně obtížné zadání, které bylo z technického hlediska vyřešeno na
výbornou. Celkový dojem z práce bohužel kazí výsledná podoba technické zprávy. Dokončovací práce by si
zasloužily více pozornosti. Na základě výše uvedených důvodů hodnotím celkově bakalářskou práci Michala
Kotouna známkou B.

 

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

 

V Brně dne: 14. srpna 2017
  .................................
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