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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

Práce si klade za cíl vytvořit nástroj pro komplexnější a pohodlnější porovnávání textů (a pře-
devším slučování změn) než dovolují standardní UNIXové ‘diffutils’. Práce tento cíl splňuje, vý-
sledek je aplikovatelný na práci s realistickými soubory a zjednodušuje mergování změn např. ve
volném textu, které je standardním diffem opravdu obtížné provést správně (např. v markdownu
s odstavci zarovnanými na 80 znaků).

Výrazně negativní celkové hodnocení práce je odvozené především od problému v rešerši v
sekcích 1.1.2 a 1.2.3, který považuji za nutné opravit (vysvětlení viz. níže), a částečně od různých
potíží v uživatelském rozhraní a dokumentaci implementace. Práce jinak poskytuje zajímavou
konstrukci a užitečný, inovativní výsledek.

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 X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X X
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Hlavním problémem textové části práce je nevhodná forma rešerše existujících přístupů:

• Především, několik celých stran textu vzniklo jako přeformátovaná, doslovná kopie jiných
zdrojů. V případě citace manuálu GNU Patch v sekci 1.2.1 je to pochopitelné (citace je
navíc korektně označená), sekce 1.1.2, 1.2.3 a algoritmus 1 jsou ale vystavěné z textu cca. tří
odborných článků, které jsou sice referencované, způsob převzetí informace kopírováním je
ale nevhodný — text by měl být minimálně výslovně označený za citaci podobně jako v
sekci 1.2.1, ideálně pak lépe přizpůsobený okolnímu textu a zjednodušený pro potřeby BP,
jak je v rešerších zvykem.

• Rešerše by mohla být bohatší, což by potenciálně zmírnilo potřebu vyplňovat velké části
textu definicemi. Očekávat by se dalo především ohlédnutí za praktickými implementa-
cemi algoritmů na hledání LCS, které nepotřebují kvadratickou paměť — tj. minimálně za
Hirschbergovým nebo Myersovým algoritmem, případně za populárními variantami diffu
‘patience’ a ‘histogram’.

Popis autorových vlastních výsledků je výrazně lepší; představuje autorův přístup pro řešení
problémů s kolizními druhy ‘prázdných’ tokenů, uživatelsky relativně přívětivou konstrukci to-
kenizačního automatu z regexů, krátký ale pochopitelný popis implementace a ukázku výsledků.

Formát uživatelsky definovaných parserů je popsaný poněkud střídmě, ačkoliv do něj autor
zjevně vložil hodně invence; otázkou zůstává, co přesně se stane v různých zjevných krajních
případech (např. při přepsání ukázkového pravidla v sekci 3.2.1 na 1,a(bc,2;2,d(aa,1, které
obsahuje ‘chybnou’ závorku — implementace tento problém ale zvládá nějak detekovat správně).

Benchmark ukazuje, že rychlost tokenizace je pravděpodobně dostatečná pro běžné interaktivní
použití, lineární rychlost automatu by bylo vhodnější usuzovat přímo z implementace (nebo z
výrazně obsáhlejšího benchmarkování). Tvrzení o použití ‘nesprávného’ automatu v sekci 3.3.1
je nedostatečně vysvětlené.

Z textu bohužel není jasná souvislost sekce 2.2 (o řešení problémů s kolizemi prázdných znaků)
a chování implementace, kde tdiff3 odmítne pracovat s gramatikou povolující whitespace (s
hláškou: ‘For diff 3 whole text needs to be captured (no whitespaces allowed)’).

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
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Program je strukturovaný očekávatelným způsobem a po určitém snažení je možné ho úspěšně
používat (použitá forma funkce to_time_t není přenositelná na gcc ani clang, což je u UNIXo-
vých utilit dost nepříjemné, podobně jako absence rozumného konfiguračního a instalačního
systému).

Přestože jádro implementace funguje bez pozorovatelných potíží, uživatelské rozhraní a do-
kumentace bohužel obsahují velké množství drobných problémů a chybějících části, které by asi
nebylo složité opravit:

• Použití programu je nedostatečně popsané. Konkrétně, integrace s gitem (uvedená mimo
jiné jako jeden z cílů v zadání práce) funguje přímočaře pomocí běžných gitových interfaců
(program se mi bez problémů podařilo použít s git-difftool i s git-mergetool), autor se
o této možnosti ale vůbec nezmiňuje. Podobně, programy umožňují diffovat celé adresáře,
což je velmi užitečné, ale práce se o implementaci (a potenciálních problémech, které mohou
nastat) také prakticky nezmiňuje.

• Programy není těžké donutit se zacyklit (zadáním nevhodně zkonstruovaného automatu,
tj. částečně tedy chybou uživatele) nebo spadnout (spuštěním bez parametrů, to jde ale
považovat za lehce opravitelnou chybu způsobenou nedostatečným testováním interfacu).

• Patchování programem tpatch funguje, podle testování dokonce i přes kolize whitespace,
což v mém případě dodatečně osvětlilo souvislost sekce 2.2 s implementací. V případě
odmítnutí části patche (zkoušel jsem opakovaně aplikovat jeden patch) program ale ‘nic
neudělá’, bylo by vhodné alespoň varování uživatele.

• Dokumentace interfacu i kódu je minimální, u uživatelsky orientovaného software by se dala
očekávat alespoň standardněji formátovaná nápověda, rozsáhlejší sbírka příkladů, GitHub-
ové README.md, nebo demonstrační skript.

Celkové hodnocení Neprospěl
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum Podpis
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