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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání diplomové práce hodnotím mírně obtížnější kvůli rozsahu nutné práce.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Diplomová práce neřeší 6. bod zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má s obrázky lehce přes 80 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Obecně je technická zpráva lehce čitelná. V kapitolách 4 a 6 mi chybí podrobný popis návrhu analyzátoru a

optimalizátoru kódu. Tyto kapitoly jsou přiliš textové, bez technické struktury (diagramy, tabulky nebo odrážkový
seznam) a špatně se v nich hledá požadovaná informace (architekturální nebo behaviorální popis).

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je čitelná, bez gramatických prohřešků. Jediný typografický prohřešek je nevýznamné přetečení textu za

okraj.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Studijní prameny jsou vhodné a dostačující. Autorka správně odlišuje převzaté prvky a správně odkazuje na

relevantní zdroj.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Dosažené programové řešení v jazyku Java má rozsah přes 7 tis. řádků kódu. Kód je dobře členěn, je

srozumitelný a obsahuje dokumentaci.
8. Využitelnost výsledků
 Pokud by byl optimalizátor správně funkční, lze jej využít pro zmenšení neoptimalizovaných binárních souborů.
9. Otázky k obhajobě
 Ověřovala jste nějak správnost optimalizátoru?

Co jste myslela větou "Prefixy všech postfixů pak tvoří množinu suffixů, ..." v podkapitole 4.2.1 věnující se
návrhu datové struktury reprezentující sekvence instrukcí?
Jak jste počítala užití lokálních proměnných (kolikrát průměrná metoda pracuje se svojí lokální
proměnnou) distukující v podkap. 5.1.3?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Diplomová práce zahrnuje důkladnou analýzu rozsáhlé sady bajtkódu použitého v JRE. Výsledkem analýzy je

převážně výběr byť jednoduchých avšak často vyskytujících se sekvencí instrukcí, jejichž změna nebo
odstranění zmenší daný bajtkód. Diplomová práce neřeší správnost optimalizace (tj. že optimalizace kódu
nezměnila funkční vlastnosti), ovšem výběr substituovaných sekvencí instrukcí je dostatečně jednoduchý pro
získání důvěry. Celkově hodnotím diplomovou práci stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

