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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadání vyžadovalo nastudovat a pochopit teorii symbolických automatů, transducerů a techniku abstraktního

regulárního model checkingu. Student se dále musel seznámit s existující knihovnou Automata.net.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 69 p. (D)
 Práce obsahuje řadu technických chyb a nedodělků. Mimo jiné například:

obrázek 2.1, 2.2: automat neodpovídá regulárnímu výrazu v popisku. Automaty navíc nejsou jazykově
ekvivalentní, což je ve sporu s textem práce.
strana 11: popis kompozice nefunguje, pokud jeden z automatů má \epsilon přechod.
strana 17, první řádek: \phi_{\epsilon} -> \phi_{A}
strana 32 dole: ConstX -> \lambda a [a,z] (To Upper)
strana 24, ARMC: M \subseteq M -> M \subseteq M'
sekce 4.2 a 4.2.1 by bylo vhodné doplnit o příklad.
strana 35: "which means an inverse semantics is required fot the whole program" -- nevysvětleno
strana 38: ReplaceAll by si zasloužilo formální popis.
strana 39: sekci 4.5 by bylo vhodné doplnit o pseudokód. Takto působí více jako esej na téma "control loop".
strana 41: IL by bylo vhodné popsat vhodnou gramatikou.
Experimenty: chybí tabulka s časy běhů jednotlivých experimentů.

5. Formal aspects of technical report 75 p. (C)
 Práce je napsána v angličtině a je bez problému čitelná. Po typografické stránce je práce bez závažných

připomínek, nicméně obsahuje řadu překlepů a jazykových chyb.

6. Literature usage 90 p. (A)
 V pořádku.
7. Implementation results 85 p. (B)
 Realizačním výstupem je knihovna ASMAlib v jazyce C#. Kód je psán čitelně a dostatečně komentován.

Nicméně třeba v souboru AsmaSymExec/AnalysisLoop.cs jsou komentáře v češtině, což s ohledem na DP
v anglickém jazyce nepovažuji za vhodné. Implementace je funkční.

8. Utilizability of results
 Práce může být využita pro další experimenty v oblasti analýzy řetězců, případně jako základ dalšího rozšíření

Automata.net.
9. Questions for defence
 Jaké jsou časy běhů jednotlivých experimentů?
10. Total assessment 79 p. good (C)
 Student udělal velký kus práce. Celkovou úroveň této DP nicméně sráží množství chyb a nedodělků v textu. S

ohledem na obtížnější zadání navrhuji hodnotit stupněm C. Při výborné obhajobě doporučuji komisi zvážit
hodnocení stupněm B.

  
In Brno 14 August 2020

 Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.
reviewer
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