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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 
Motivace k práci byla určena samotným autorem, který se v prostředí OS X/iOS pohybuje včetně dlouhé stáže u Apple. Již ze 
samotného zadání je zřejmé, že se budeme v řadě případů pohybovat na úrovni různých heuristik, neboť samotný proces 
rekompilace má takovou povahu. Specializace na Objective-C pomáhá v řadě případů vylepšit chování heuristik. 
Druhá kapitola ukazuje zajímavosti a odlišnosti Objective-C od ostatních objektových jazyků. Ačkoliv by se mohlo zdát, že takové 
informace lze získat z normy Objective-C, tak tomu tak ve skutečnosti není, protože a) žádná formální norma neexistuje, b) řada 
věcí vyžaduje znalosti nejen jazyka, ale i chování runtime, c) řada zmíněných věcí pro neznalce Objective-C vůbec není zřejmá, 
zatímco znalci prostě některé věci znají (např. na základě dlouholetého pozorování). 
Třetí kapitola je jakýsi obecný pohled na proces dekompilace, čtvrtá kapitola popisuje obecně postupy dekompilace do vyššího 
kódu, zatímco pátá kapitola už se věnuje specificky dekompilaci pro Objective-C. Ve všech těchto kapitolách jsou uvedeny 
odpovídající algoritmy/heuristiky včetně řady příkladů. Díky tomu text narostl do mimořádně objemné práce. 
Kapitola šest se pak zabývá samotnou autorovou implementací dekompilátoru pro Objective-C. Autor od začátku mířil na dvě 
instrukční sady (x86, AArch64) odpovídající portfoliu výrobků Apple, tomu také pak odpovídá převedení na společný mezikód, nad 
kterým se pak řeší vysokoúrovňová rekonstrukce kódu. Výsledkem práce je pak interaktivní dekompilátor, kde lze zkoumat 
jednotlivé funkce a postupně je v několika krocích převést do Objective-C včetně možných ručních zásahů uživatele. Z mého 
pohledu trochu podivností je volba jazyka Python pro implementaci tohoto nástroje. Interaktivní chování nástroje však prakticky 
vylučuje možnost automatické rekompilace celého programu, ale to ani nebylo cílem. 
Následující kapitola porovnává výsledky s jiným existujícím nástrojem. Toto porovnání lépe vyznělo pro předkládanou implementaci. 
Bohužel existují i komerční/profesionální nástroje, ty se však nepodařilo otestovat vzhledem k nedostupnosti volné verze a 
zakoupení plné verze by bylo neúměrně drahé. 
Ačkoliv práce na dekompilátoru byla relativně dlouhá, stále je ještě mnoho věcí, které je potřeba dodělat, aby to bylo skutečně plně 
použitelný nástroj, jak ukazuje kapitola osm. 
Práce je psaná v čitelné angličtině a strukturálně i věcně odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci na MFF UK. Větší délka 
práce odpovídá náročnějšímu tématu, i tak v textu řada věcí je popsaná zjednodušeně, jinak by délka práce byla ještě výrazně větší, 
což už se mi nezdálo vhodné. 
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