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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Nejnáročnější částí tohoto zadání je, dle mého názoru, pochopení principů symbolických automatů, převodníků a

abstrakcí nad automaty.  Pochopení této teorie je nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci výsledného nástroje.
Obtížnost práce se pohybuje někde na hranici standardní obtížnost a mírně obtížného zadání.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 88 b. (B)
 Text práce je dobře srozumitelný, kapitoly na sebe navazují a vše potřebné je vysvětleno. Nalezl jsem pouze

drobné chyby/nedostatky:

strana 6, příklad: Jazyk automatu z obrázku 2.1 je chybně popsán. Správně má být L(M)={a+bb^nc},
nebo chybí hrana v obrázku.

sekce 2.2.1: definice \phi se mi nelíbí. Použil bych spíše P jako množinu predikátů a \phi pak jako uzávěr
P nad množinou operací {and, or, not}.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je psaná anglicky bez zjevných gramatických chyb a je dobře čitelná. Našel jsem pouze drobné problémy:

strana 3: první odstavec: publicly -> publically
strana 18: poslední věta: will described -> will be described
strana 27: the implementation of s. t. is ill suited -> is well suited
strana 34: algoritmus: dom a ran není definováno.
strana 35: algoritmus: nelíbí se mi použití "for \forall". Raději bych použil klíčové slovo "forall".

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 K práci s literaturou nemám žádné připomínky.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizční výstup je plně funkční a byl otestován na několika klasických úlohách.
8. Využitelnost výsledků
 Po teoretické stránce nepřináší práce nic nového. Vlastní implementace ARMC může posloužit pro další

experimenty.
9. Otázky k obhajobě
 Bylo o verzi Schimanskeho algoritmu uvedené v [19] známo, že obsahuje chybu?

Uvažoval jste i o srovnání s prototypem ARTMC (reg. stromový model checking)?
10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Student nastudoval netriviální oblast symbolických automatů, převodníků a techniku Abstraktního regulárního

model checkingu. Vše úspěšně implementoval nad automatovou knihovnou AutomataDotNet. Výsledná
technická zpráva je velmi dobře čitelná. Celkově navrhuji hodnotit tuto práci stupněm B.

 

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