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Práce navazuje na úspěšný projekt Phalanger zabývající se překladem jazyka PHP pro 

prostředí Microsoft .NET. Cílem práce je zlepšení výkonu přeloženého kódu převedením většiny 

dynamických konstrukcí v překládaném program na statické, a to na základě důkladné statické 

analýzy typů. Většina výsledků práce je aplikovatelná v libovolném cílovém prostředí a projekt 

Phalanger tedy fakticky slouží jako pilotní platforma, ikdyž jsou některá rozhodnutí (např. 

reprezentace překládaného programu) architekturou systému Phalanger evidentně ovlivněna.  

Práce po důkladném úvodu do problematiky prezentuje výsledky měření časové náročnosti 

vybraných konstrukcí jazyka ve čtyřech implementacích (včetně neupraveného systému Phalanger) 

a též četnost těchto konstrukcí ve vybraných aplikacích. Ve zmíněném měření je ovšem řada 

sporných momentů, především předpoklad, že časová náročnost programu je součtem časových 

náročností konstrukcí v něm obsažených. Naštěstí jsou tato měření pouze doplňkem práce sloužícím 

k ilustraci důležitosti předkládaných optimalizačních metod a zmiňovaná metodická nepřesnost 

tudíž není příliš významná. 

Většina textu práce se věnuje globální a interprocedurální analýze toku řízení a navazující 

typové analýze. V obou případech jde o úlohu, která se v oblasti překladačů řeší již několik 

desetiletí, pravidla jazyka PHP jsou však natolik specifická, že je nutné prakticky všechny známé 

postupy významně modifikovat. Nejvýznamnějším přínosem této práce je tedy jednoznačná 

formulace algoritmů těchto analýz pro jazyk PHP, přičemž některé z nich vznikly přizpůsobením 

stávajících algoritmů a jiné jsou výsledkem invence autora. 

Zbytek práce popisuje prototypovou implementaci navržených algoritmů, která však se 

systémem Phalanger sdílí pouze běhovou část – kompilační část je zcela nová a kromě 

prezentovaných analytických a optimalizačních fází obsahuje pouze generátor cílového kódu (tj. 

Microsoft CIL), zatímco lexikální a syntaktický analyzátor chybí. Autor zdůvodňuje úplné opuštění 

dosavadní implementace úspěšného systému Phalanger jeho monolitickou konstrukcí vzpírající se 

úpravám, je ovšem otázka, zda je jeho nová, bezpochyby velmi pracná, implementace z tohoto 

softwarově inženýrského hlediska lepší. Některé části nového systému jsou pojaty velmi důkladně – 



například nová verze mezikódu umožňující paralelní běh algoritmů překladače – jiné části 

(generátor kódu) v práci naopak nejsou blíže popsány. 

Vzhledem k nekompletnosti nové verze překladače není možné otestovat jeho výkonnost ani 

správnost na reálných PHP programech, proto jsou autorem prezentovány testy založené na 

nevelkých fragmentech kódu ručně přeložených do mezikódu. Tyto testy vcelku přesvědčivě 

ukazují úspěšnost autorem navržených metod, ovšem vzhledem k  interprocedurálnímu charakteru 

problému je nejisté, zda bude tato úspěšnost zachována i na programech realistické velikosti, o 

časové náročnosti kompilace nemluvě. 

 Text práce je nadprůměrně rozsáhlý a je psán angličtinou, která na jedné straně působí 

dojmem zkušeného pisatele v tomto jazyce, na druhé straně obsahuje chyby místy vedoucí až 

k nesrozumitelnosti. Styl a struktura práce odpovídá tématu, a jak je u překladačů obvyklé, 

obsahuje jak přesné matematické modely a algoritmy i s náznakem důkazů, tak volné formulace 

vedené pouze zkušenostmi a intuicí autora. 

 Téma práce by objemem, náročností i originalitou bezpochyby vystačilo i na práci 

doktorskou, o čemž svědčí i několik publikací, které o projektu Phalanger s přispěním autora této 

práce vznikly. Nejvážnější nedostatky, tedy nemožnost důkladnějšího testování prototypu a výše 

kritizovaná metodika měření, by možná zhatily obhájení na doktorské úrovni, mezi diplomovými 

pracemi jde však o nadprůměrné dílo. 

 Posuzovanou práci doporučuji k obhajobě. 
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