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Text posudku:     

Cílem této práce bylo vytvořit nástroj, který výrazně zjednoduší proces ladění statických 

analýz implementovaných s využitím knihovny WALA. Obecně poskytují knihovny jako 

WALA, které pocházejí z akademicko-výzkumného prostředí, velmi omezenou podporu 

ladění. 

Autor práce identifikoval konkrétní části knihovny WALA, které jsou v praxi využívány 

nejčastěji a kde by vylepšená podpora ladění přinesla největší užitek. Dotčené části zahrnují 

informace o všech třídách a procedurách ve analyzovaném programu, konstrukci grafu volání, 

a framework na specifikaci a řešení data-flow analýz které data reprezentují formou vektorů 

bitů. Následně autor práce rozšířil knihovnu WALA o nové třídy a procedury, které umožní 

autorům statických analýz mnohem jednodušeji hledat chyby v implementaci anebo 

konfiguraci. Součásti implementace nástroje je také integrace do prostředí Visual Studio 

Code, která je postavená na rozhraní DAP (Debug Adapter Protocol) a knihovně Eclipse 

LSP4J. Modul pro Visual Studio Code podporuje také vizualizaci běhu analýzy, a to 

konkrétně průběh řešení data-flow úlohy. 

Nemám žádné výhrady ke softwarové části práce. Výsledný nástroj byl otestován na poměrně 

malé ukázkové aplikaci, která ale hojně využívá ty konstrukce jazyka Java a metody ze 

standardní knihovny v rámci JDK/JRE, které způsobují různé problémy statickým analýzám 

postaveným nad WALA. Oproti tomu kvalita zpracování textu je mírně nižší s ohledem na 

gramatické a stylistické nedostatky, ale přesto je text srozumitelný a má dobrou strukturu. 

Text poskytuje všechny nezbytné informace a vysvětluje důležitá rozhodnutí, které autor 

učinil při návrhu svého řešení. 

Na závěr chci konstatovat, že autor splnil všechny cíle uvedené v zadání práce. 

Hodnotím tuto práci jako poměrně zdařilou a jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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