
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Goldmannová Zuzana, Bc.
Téma: Překladač jazyka stavového diagramu do jazyka CHILL (id 17813)
Oponent: Matoušek Petr, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce studentky bylo vytvořit překladač z jazyka stavového diagramu DAPAS do jazyka CHILL. Práce byla

vytvářena pro firmu iXerpta (dříve ANFData). Práce zahrnovala analýzu proprietárního jazyka DAPAS a návrh
překladu podle dostupné dokumentace a dodaných příkladů. Výsledky bylo nutné otestovat na nových i
existujících příkladech.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Technická zpráva popisuje implementované řešení. Doporučil bych nedávat přehled zkratek a pojmů do

samostatné kapitoly (kapitola 2), obvykle se používá seznam zkratek s vysvětlením v příloze. Některé názvy
podkapitol nejsou úplně vhodné (např. "V rámci lexikální analýzy", str. 20). Část testování je stručně popsána na
dvou stranách + příloha B s výsledky automatických testů. Myslím, že by bylo vhodnější dát přehled výsledků
přímo do práce (např. počet úspěšných a neúspěšných testů) s krátkým vysvětlením, proč tomu to tak bylo a co
jsou nejčastější chyby, proč testy skončily s chybou. Je zarážející, že většina testů od firmy iXperta skončila s
chybou (str. 37). Zde by bylo vhodné výsledek více okomentovat a zdůvodnit.

Dále mi v práci chybí alespoň stručný popis výstupního generovaného jazyka CHILL. Toto mělo být součástí
práce (bod č. 1 zadání), autorka se však omezuje pouze na dvě stránky obecného popisu a odkaz na standard
ITU. I když je jazyk rozsáhlejší, bylo by vhodné ilustrativně ukázat na příkladu nástin překladu jednoduchého
programu do  jazyka CHILL a na příkladu vysvětlit způsob generování výstupního kódu.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Jazyková stránka práce je až na poslední kapitoly (11-13) vesměs dobrá. Studentka v některých případech

nesprávně používá referenci na literaturu (např. str. 4), kdy odkaz umisťuje mimo větu (až za tečku). Na  jiných
místech v textu jsou odkazy správně.

Výsledný dojem z práce negativně ovlivňuje nevhodné zarovnání textu (pouze k levému okraji) a kvalita
některých obrázků (str. 6).

Bylo by dobré důsledněji pracovat s odbornými pojmy, např. na str. 9 při popisu jazyky DAPAS používá
studentka pojmy "konečné symboly" a "symboly, které jsou dále popsány dalšími syntaktickými pravidly" místo
zavedených pojmů "terminály" a "neterminály" (non-terminály).

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Výběr studijních pramenů odpovídá požadavkům práce. Formát bibliografie na str. 29 se liší od běžných

standardů, zejména v umístění roku vydání za jméno autora, což není podle ČSN. U literatury [11] jsou
prohozeny jméno a příjmení druhého autora. Pro vysvětlení syntaxe jazyka Pascal je vhodnější využít
spolehlivější zdroj než Wikipedii.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je plně funkční. Studentka navíc připravila dávku pro zpracování celé sady testovacích příkladů

(cca 300 příkladů). Oceňuji také možnost zapnutí debugovacího režimu  s výpisem abstraktního syntaktického
stromu a tabulky symbolů.

Otázku mám k formátu spouštění překladu, kdy mi přijde příkazová řádka zbytečně komplikovaná, viz následující
příklad:
dastep.py dummy output2 dummy err2 dummy dummy input2 -debug < input2. Předpokládám, že to vychází z
požadavků zadavatele.

8. Využitelnost výsledků
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 Výsledky jsou využitelné v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaký typ gramatiky podle Chomského klasifikace využívá jazyk stavového diagramu? Je pro něj notace

BNF dostačující?
2. Bylo by možné minimalizovat přepisovací pravidla na str. 10 pro pravidlo "t-decision"? Naznačte způsob.
3. Proč u některých pravidel používáte e-přechod a u některých ne, např. výše zmíněné pravidlo na str. 10?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Celková úroveň práce odpovídá požadavkům na BP. Technická zpráva snižuje jinak dobrý dojem z realizačních

výsledků. Práci hodnotím stupněm C, 75 bodů.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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