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Frantisek VODSLON: Adaptabilni heuristika pro vyhodnocovani podobnosti zdrojovych textu

Cilem teto prace bylo navrhnout heuristicky algoritmus pfedvyberu paru zdrojovych tcxtu pro jiz existujici
program Plagjmd, ktery autor implementoval a obhajil v ramci sve bakalafske prace.

Autor zvolil implcinentaci ve forme CLI aplikace, respektive aplikaci pro OS GNU/Linux, pro ktery byl
vytvoren i puvodni vyhledavac plagiatu zdrojoveho kodu.

V praci v kapitolach 1 az 5 je pfehledne zdokumentovana analyticka i specifikacni cast prace. Jsou popsany
jednollive parcialni heuristiky, duvod pro jcjich zafazeni do programu i zpusob jejich kombinace do celkovcho
odhadu podobnosti. Koeficienty, pomoci kterych jsou jednotliva hlediska - heuristiky kombinovany, jsou spoci'tany
pomoci strojoveho ucent, konkretne pomoci genetickych algoritmu. Princip GA je popsan v kapitole 6, experimenty
a jejich vysledky v kapitole 7.

Vzhledem k tomu, ze aplikace navazuje na pfedcho/i bakalafskou praci, kterou take hqjne cituje, je pfijemne,
ze CD obsahuje i tuto praci v£etn£ PDF textu.

Na druhou stranu mi v praci chybela kapitola, ktera by popsala design jednotlivych aplikaci, tedy program
samotny z hlediska programatora, ktery by mel zajem na tomto tematu dale pokracovat. Jedinym voditkem by tak
pro nej byly pfilozene zdrojove kody.

Stejne tak bych - alcspon na CD - uvital detailni popis pfilozenych experimentu, formatu jednotlivych
vstupnich a vystupnich souboru. Ctenaf se nedozvi, jak testy zopakovat, jak pfesne a kde maji byt ulozeny zdrojove
soubory porovnavanych programu a fadu dalsich uzitecnych veci. Nezbylo, nez vse potfebne zjist'ovat clenim
zdrojovych a konfiguracnich souboru na pfilozenem CD. Nast6sti jsou vsechny skripty, potfebne pro spusteni
jednotlivych testu na CD pfitomne. Pote, co jsem do Linuxu doinstaloval potfebne nestandardni knihovny
argtable2 a rudeconf ig, bylo mozne program spustit. Po doinstalovani jejich doplnku pro vyvoj bylo pomoci
pfilozeneho Makefile mozne programy i bez problemu pfelozit. Jedine, co na CD chybi jsou zdrojove soubory,
na kterych byla heuristika ucena, a tak nejde testy jednoduse zopakovat. Chapu, ze pine zdrojove texty by
umoznovaly jejich snadnejsi zneuziti pfi testech a pisemnych zkouskach, ale jejich spocitane charakteristicke
vektory by snad tolik nevadily.

Pfcs uvedene pfipominky se domnivam, ze autor splnil podmmky kladene na diplomove prace a doporucuji
proto praci k obhajobe.
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