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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X X

Cílem práce je aplikovat výsledky nedávného výzkumu v oblasti lineárních typových systémů
na jazyk C++ a vytvořit ‘linter’ schopný odhalovat různé nedokonalosti v kódu, typicky zbytečné
kopie nebo nevhodné použití move-semantics.

Práce cíl splňuje; hlavním přínosem práce je modifikace existujícího systému (Morris, 2016)
pro C++, implementace tohoto systému v Haskellu a využití částí kompilátorové infrastruktury
(LLVM/Clang) pro zjednodušení preprocessingu a parsování zdrojových kódů v C++. Komple-
xita použitých konstrukcí (konkrétně typových systémů založených na λ-kalkulu) a schopnost
autora použít výsledky současného výzkumu pro praktické účely jsou hlavními důvody pro po-
zitivní hodnocení práce.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X



Formální úprava práce je na vynikající úrovni, text je dobře čitelný, srozumitelný, a angličtina
práce je prakticky bezproblémová.

Text práce buduje formalismus z poměrně běžného popisu λ-kalkulu a jednoduchých odvozo-
vacích a typových systémů, přes popis kvalifikovaných typů a ‘Wadlerovských’ lineárních typů,
k překvapivě jednoduše zavedeným lineárním kvalifikacím typů podstatným pro práci. Popis
autorova systému (pojmenovaného ‘Lily’, pravděpodobně podle zkratky ‘linear linter’) se zamě-
řuje na efektivní využití existujících rozhraní pro Clang, překlad částí C++ AST do autorovy
IR (‘Lily Core’), inferenci lineárních kvalifikovaných typů a finální hledání potíží ve zdrojovém
kódu jako rozdílu od inferovaných typů.

Výsledky autor shrnuje několika přehlednými ukázkami problematických konstrukcí v C++ a
odpovídajícími výstupy linteru. Sekce 4 ukazuje několik příkladů, které jsou v C++ sice validní,
ale prakticky určitě problematické, a jiné lintery (clang-tidy, cppcheck) na ně nereagují. Příklad
v ‘Listing 3’ by zasloužil poněkud přesnější komentář — program sice dokáže odvodit, že funkce
odd může “nezkonzumovat” lineární zdroj který by zkonzumovat měla, z příkladu ale není přímo
zřejmé, proč to je problém. Užitečnost by byla lépe demonstrovaná nebezpečnějšími operacemi
které nesou sémantiku zkonzumování zdroje i v C++, např. použitím move-reference místo int*
nebo dodatečným smazáním pointeru (delete importantptr;) ve funkci even.

Aplikovatelnost linteru na běžné programy v C++ je omezená nekompletní reprezentací C++
v Lily Core a technickými možnostmi zvoleného typového systému, autor tyto nedostatky vy-
hodnocuje v závěru práce a odkazuje se na potenciální řešení. Vzhledem k rozsahu zbytku práce
a komplexitě C++ tuto neúplnost rozhodně není možné považovat za nedostatek.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Implementaci tvoří linter (v Haskellu) a mírně upravená knihovna clang-pure. Implementace
je stabilní, funkční, a zdrojový kód je dobře dokumentovaný. Volba Haskellu je dobře opodstat-
něná, např. poměrně chaotickou konverzi z Clangového C++ AST (přistupovaného přes kurzory)
do ‘Lily Core’ se podařilo dostatečně abstrahovat a přehledně popsat na cca. 500 řádcích kódu.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum Podpis


