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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo vytvořit evoluční algoritmus, který by vylepšoval již existující algoritmus kartézského

genetického programování. Tato tématika je poměrně nová, analýza kódu, jeho modifikace, zaručení správné
kompilace a zotavení se z fatálních chyb je poměrně náročná úloha. Proto hodnotím zadání jako mírně
obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Cílem práce bylo geneticky vylepšovat algoritmus kartézského genetického programování - tedy měnit jeho

chování, např. algoritmus výpočtu mutace, selekce, atd. Autor práce se však ubíral jiným směrem a pracoval na
optimalizaci parametrů kartézského genetického programování, což je dle mého názoru trochu něco jiného.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Předložená technická zpráva je v obvyklém rozmezí, obsahuje však velké množství užitečných příloh.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 K práci mám několik připomínek:

abstrakt je příliš obecný, měl by obsahovat nějaký zajímavý výsledek, aby upoutal potencionálního
čtenáře.
Kapitola 6 - zde by mělo být přesně definováno jaké vlastnosti CGP chce autor vylepšovat.
Kapitola 8 - popis experimentálních výsledků je zbytně rozsáhlý a špatně strukturovaný. Čtenář se v textu
velice rychle ztrácí a jen těžce si buduje přehled o tom, které vylepšení bylo nejlepší. Hodnotiti zlepšení, či
zhoršení pomocí procent, mi nepřijde příliš vhodné. Mnohem lepší by bylo vypočítat zrychlení či
zpomalení. Např. zrychlil jsem výpočet 4x (na místo -75%) nebo zpomalil 2.5x (místo +250%).
Popis implementací a výsledků. Bylo by velmi vhodné zavést nějaké zkratky na místo spojení "originální
převzatá implementace", "geneticky vylepšená převzatá implementace", "posloupnost 1 - XX". Navíc se
nejedná o modifikovanou implementaci - v implementaci se naprosto nic nezměnilo, změnily se pouze
parametry.

Celkově je prezentační úroveň práce na průměrné úrovni
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje poměrně dost překlepů a neexistujících odkazů, hodnotím stupněm C.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce obsahuje poměrně hodně literárních pramenů. Většina referencí se však vztahuje k evolučním algoritmům

obecně. Chybí mi detailnější průzkum oblasti genetického vylepšování SW, především články z poslední doby.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizační výstup je napsán v jazyce C++ a Python. Zdrojové kódy jsou dobře komentovány, mohly však být

mnohem lépe členěny do tříd (C++ je přece objektově orientovaný jazyk). Některé konstrukce ve zdrojovém
kódu, např. používání #define se mi rovněž nelíbí - C++ verze 11 má mnohem pokročilejší konstrukce.
Zadávání parametrů programu mohlo být rovněž uděláno lépe (např. standardním linuxovým přístupem: -x
hodnota).
Projekt neobsahuje žádný makefile a není tedy možné spustit demo úlohu. Výstupy programu navíc nejsou úplně
snadno pochopitelné. Například soubor s ideálním nastavením parametrů mohl obsahovat jména parametrů,
nejen jejich hodnoty. Dále mohla být uvedena fitness nejen řídícího evolučního algoritmu, ale i laděného CGP.

8. Využitelnost výsledků
 Navržený algoritmus by se dal použít k ladění parametrů jiných evolučních algoritmů. Aby byl ale prakticky

aplikovatelný, muselo by se odstranit několik dobrých vad na kráse.
9. Otázky k obhajobě
 Váš optimalizátor spouští velké množství instancí CGP (2-5 na generaci), proč tyto instance neběží

současně na různých procesorových jádrech? Tedy proč není optimalizace paralelizována?
Při testování vaší a převzaté implementace CGP byl zvolen jiný maximální počet generací. Výsledky tak
nejsou porovnatelné. Co Vás k tomu vedlo?
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10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Práce představuje program na evoluční optimalizaci parametrů algoritmu CGP. Technická zpráva je poměrně

rozsáhlá, ale především kapitola experimentálních výsledků by měla být lépe strukturována. Realizační výstup je
průměrný. Vzhledem k tomu, že se práce odchýlila od původního zadání hodnotím stupněm D (uspokojivě -
65b).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 6. června 2016
  .................................

podpis
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