
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Šoková Veronika, Bc.
Téma: Analýza práce s dynamickými datovými strukturami v C programech (id 18790)
Oponent: Rogalewicz Adam, Mgr., Ph.D., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o otevřené, částečně výzkumné, zadání, kde na začátku není zřejmé, co bude vlastním realizačním

výstupem. Obtížnost zadání také spatřuji v nutnosti nastudovat více netriviálních technologií, a to konkrétně
nástroj Predator a principy, na kterých je založen a dále pak kompilátor LLVM a jeho interní reprezentace.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce se skládá ze 7 kapitol, kde první 4 mají velmi dobrou úroveň. Naopak kapitoly 5 a 6 jsou výrazně slabší a

kazí celkový dojem této práce. Konkrétně kapitole 5 visí ve vzduchu a není vhodně zapojena do zbytku práce. S
ohledem na to, že se jedná o jeden z důležitých výstupů práce by si zasloužila více pozornosti. Kapitola 6 pak
končí "do ztracena". Rozhodně by si zasloužila více pozornosti a dotažení do konce.

Drobnější připomínky:
* sekce 2.1, druhá věta, nepřesná část v závorce
* strana 9, definice "P": má být spíše asi V x Z x S -> O
* sekce 3.2, první věta: "Mezikód tvoří jádro kompilátoru." - spíše "jádro kompilátoru pracuje s mezikódem ..."
* strana 24, 2+3 věta: slovo program je v každé větě použito v jiném kontextu.
* strana 26: "Z oficielních [21] potom budou použity ..." - chybí podmět.
* strana 26: bylo by vhodné zdůraznit, že jednotlivé transformace budou blíže popsány v následujících sekcích.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je psaná slovensky bez zjevných gramatických chyb (nejsem stavu detailně posoudit). Po formální stránce

nemám k práci žádné zásadní výhrady.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 str. 7: [1,2] - možná by byl lepší odkaz na nějakou zahraniční literaturu

Jinak bez zásadních připomínek.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Tato DP má dva realizační výstupy. Prvním z nich je automatizované zjednodušení LLVM mezikódu, které je

nutnou součástí vývoje nových analyzátorů založených na LLVM. Řešení je plně funkční a otestované. Druhým
výstupem je pak příprava nástroje Predator HP na soutěž SV-COMP'16 (na této přípravě se diplomantka podílela
společně s dr. P. Peringerem a M. Kotounem.)

8. Využitelnost výsledků
 Automatizované zjednodušení LLVM mezikódu plánujeme využít v rámci vývoje nových analyzátorů ve skupině

VeriFIT. Prvním by měl být právě analyzátor založený na SMG, který byl rozpracován již v rámci této DP.

9. Otázky k obhajobě
 Povedlo se úpravou nastavení Predator HP verifikovat testovací příklady, na kterých původní nastavení

selhalo?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Jedná se o práci se složitějším otevřeným zadáním. Kladně hodnotím, že část práce byla publikována na soutěži

Excel@FIT a další část formou soutěžního příspěvku v rámci soutěže SV-COMP. Celkový dojem z práce kazí
nedotažené kapitoly 5+6, které by si zasloužili více pozornosti. Celkově navrhuji hodnotit tuto práci stupněm C.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

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