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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 

 

Tématem práce je dekompilace programů přeložených z jazyka Objective-C zpět do zdrojové formy a její součástí je 
implementace interaktivního prostředí umožňujícího uživateli sledovat a selektivně ovládat jednotlivé kroky dekompilace. 
Dekompilace představuje problém řešený a nevyřešený již několik desítek let, přičemž jednotlivé zdrojové jazyky a použité 
překladače kladou různé nároky na dekompilátor, takže jednotlivé techniky nejsou automaticky přenositelné do jiných prostředí. 
Práce autora tedy nutně zahrnovala velké množství experimentů, úprav a ladění, přestože v zásadě jde jen o aplikaci dávno 
známých technik. Interaktivnost navíc znamená další práci navíc nejen na samotném GUI, ale též při úpravě algoritmů tak, aby 
dokázaly pracovat selektivně podle pokynů uživatele a také vizualizovat výsledky jednotlivých kroků. Přestože práce neobsahuje 
žádné významné novátorské postupy a není ani prvním dekompilátorem pro Objective-C, představuje dílo, které svým objemem a 
náročností přesahuje průměrnou diplomovou práci. 

Kvalita návrhu a implementace uživatelského prostředí i programátorských rozhraní vyhovuje, jediným významnějším 
otazníkem je volba jazyka Python vzhledem k nejistotě ohledně jeho schopnosti zvládnout rozsáhlé datové struktury budované při 
dekompilaci. I pro relativně velké projekty je však rychlost dekompilace přijatelná. Autor se pokusil i o formálnější porovnání svého 
produktu s existujícím nástrojem Hopper a zdá se, že výsledek této práce je v několika aspektech mírně lepší, čímž se fakticky stává 
nejlepším dekompilátorem na dané platformě. Dobrý dojem však sráží několik evidentních nedokonalostí procesu dekompilace, 
které vedou k výsledku, který je sice korektní, ale obtížně čitelný, přičemž jejich vyřešení spočívá v relativně jednoduché aplilkaci 
dobře známých postupů, které ostatně sám autor v textu zmiňuje.  

Text práce je nadprůměrně obsáhlý (vzhledem k tématu ani kratší být nemůže) a obsahuje obrovské množství drobných 
příkladů,, což přispívá k dobré čitelnosti. Negativní stránkou tohoto stylu je ovšem to, že v mnoha případech může čtenář pouze 
hádat, jak popisovaný postup funguje v obecném případě. Jde sice většinou o algoritmy obecně známé, jejich přizpůsobení pro 
Objective-C ovšem nemusí být triviální a v některých případech by bylo vhodnější popsat je v textu formálněji. Jinými slovy, text 
může posloužit jako velmi dobrý popis toho, co musí dekompilátor řešit, ale pravděpodobně by nebylo možné podle něj takový 
dekompilátor zkonstruovat. 

V textu poněkud chybí jasné vymezení toho, co je z popisovaných postupů implementováno a co zůstává jen na papíře - z 
výše zmíněných nedokonalostí implementace se zdá, že některé z popisovaných metod zatím implementovány nebyly. Další 
nejasnost je spojena s kapitolou 3, která popisuje technické detaily překladu v prostředí Clang/LLVM, ale neuvádí, odkud tyto 
informace čerpá a ke které verzi se vztahují, což může být vzhledem ke stále aktivnímu vývoji podstatné. Jinak je ale text dobře 
strukturován, napsán srozumitelnou angličtinou a jeho forma odpovídá popisovanému tématu. 

Shrnuto: Jak implementační, tak textová část práce mají určité nedostatky, ty však nebrání používání díla ani čitelnosti 
textu. Vzhledem k rozsahu práce je navíc taková nedokonalost očekávatelná a omluvitelná. 
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