
Vyjadrenie vedúceho na dizerta£nú prácu Petra �erna
�Restricted restarting automata�

Re²tartovacie automaty boli navrhnuté pre modelovanie reduk£nej analýzy prirodzených ja-
zykov. Umoº¬ujú modelova´ postupné zjednodu²ovanie rozvitej vety pomocou redukcií, ktoré
zachovávajú prípadné chyby. Ke¤ sa podarí vetu zjednodu²i´ na správnu holú vetu, tak je veta
správna.

Od zavedenia re²tartovacích automatov v roku 1995 boli vyvinuté po£etné roz²írenia pôvod-
ného re²tartovacieho automatu, ktoré umoº¬ovali modelova´ rôzne jazykové javy a mali umoºni´
ich vyuºitie v praxi. Ukázalo sa v²ak, ºe navrhovanie zloºitých modelov re²tartovacích automa-
tov je ve©mi náro£né. Preto Peter �erno uº vo svojej diplomovej práci za£al skúma´ obmedzené
modely re²tartovacích automatov nazývané clearingové re²tartovacie automaty.

Na rozdiel od obecného re²tartovacieho automatu, clearingový re²tartovací automat nemá
stavy a pri prepisovaní, teda zjednodu²ovaní, slova pouºíva kone£nú mnoºinu jednoduchých pre-
pisovacích pravidiel, ktoré v závislosti na lokálnom kontexte umoº¬ujú zo slova vynecha´ krátky
súvislý úsek. Naviac oproti pôvodným modelom re²tartovacích automatov, clearingový automat
neprechádza slovo z©ava doprava, ale môºe aplikova´ ©ubovo©né zo svojich prepisovacích pravidiel
na ©ubovo©nom mieste slova. Preto je moºné takýto re²tartovací automat povaºova´ za prepiso-
vací systém, ktorého obecnej²iu verziu autor v práci zavádza pod názvom kontextový prepisovací
systém (skrátene KPS).

Clearingový re²tartovací automat slovo prijíma, ak je moºné toto slovo zredukova´ aº na
prázdne slovo. Clearingové re²tartovacie automaty síce dokáºu rozpoznáva´ v²etky regulárne
jazyky a dokonca aj niektoré jazyky, ktoré nie sú bezkontextové, ale neumoº¬ujú reprezentova´
v²etky bezkontextové jazyky.

Ciele práce je moºné zhrnú´ do troch bodov, ktorým v práci zodpovedajú hlavné kapitoly 4
aº 6:

1. Preskúma´ triedy jazykov rozpoznávaných obmedzenými re²tartovacími automatmi bez po-
mocných symbolov. Jednak jazyky rozpoznávané clearingovými re²tartovacími automatmi,
ale i automatmi, ktoré môºu v jednom prepísaní vynecha´ viac neº jeden súvislý úsek.

2. Pre zjednodu²enie navrhovania re²tartovacích automatov, navrhnú´ metódy strojového u£e-
nia obmedzených re²tartovacích automatov bez pomocných symbolov z pozitívnych a ne-
gatívnych príkladov slov. Vstupom sú dve mnoºiny slov: mnoºina slov, ktoré do cie©ového
jazyka patria, a mnoºina slov, ktoré do cie©ového jazyka nepatria. Výstupom je automat,
ktorý prijíma v²etky pozitívne príklady slov a zamieta v²etky negatívne príklady slov.

3. Preskúma´ silu obecnej²ích obmedzených re²tartovacích automatov, ktoré pri prepisovaní
môºu pouºíva´ pomocné symboly.

V ²tvrtej kapitole autor preskúmal rozpoznávaciu silu obmedzených automatov bez pomoc-
ných symbolov vzh©adom k Chomského hierarchii a to aj v závislosti na ve©kosti kontextu v
prepisovacích pravidlách, uzáverové vlastnosti rozpoznávaných tried jazykov a ukázal, ºe prob-
lém, £i daný clearingový automat rozpoznáva zadané slovo, je NP-úplný.

V piatej kapitole doktorand navrhol nieko©ko algoritmov na strojové u£enie obmedzených
re²tartovacích automatov z pozitívnych a negatívnych príkladov slov. Tu by som chcel vyzdvihnú´
novú metódu u£enia jazykov reprezentovaných λ-kon�uentnými KPS bez pomocných symbolov.



λ-kon�uentnos´ vyºaduje, aby ke¤ je moºné dané slovo zredukova´ na prázdne slovo a tým ho
prija´, tak nezáleºí, aké redukcie a v akom poradí sa pouºijú. Ak je nejaký KPS λ-kon�uentný, tak
je moºné rozhodova´, £i je dané slovo generované týmto systémom v £ase lineárnom vzh©adom
k d¨ºke slova. Bohuºia©, λ-kon�uentnos´ nie je algoritmicky rozhodnute©ná. Peter �erno v²ak
vymyslel algoritmus, ktorý v prípade, ºe je moºné cie©ový jazyk reprezentova´ λ-kon�uentným
KPS, tak takúto reprezentáciu k zadanej dvojici mnoºín pozitívnych a negatívnych príkladov
nájde.

�iesta kapitola práce je venovaná obmedzeným re²tartovacím automatom, ktoré môºu pouºí-
va´ pomocné symboly a prípadne nemusia pri kaºdom prepísaní slovo skráti´, ale sta£í, ke¤ zníºia
váhu slova. Autor prekvapivo ukazuje, ºe na rozpoznávanie celej triedy bezkontextových jazykov
sta£ia ∆-clearingové re²tartovacie automaty, ktoré si vysta£ia s jediným pomocným symbolom
∆. ∆-clearingový automat v jednom kroku zjednodu²ovania vynechá podslovo alebo podslovo
nahradí jediným pomocným symbolom ∆. Posledným výsledkom je taxonómia tried jazykov
rozpoznávaných re²tartovacími automatmi s obmedzeným kontextom. Tieto automaty môºu po-
uºíva´ ©ubovo©nú kone£nú mnoºinu pomocných symbolov a s vyuºitím ¤al²ích obmedzení pre ich
in²trukcie charakterizujú mnoho známych tried jazykov, ako sú regulárne, bezkontextové, rastúce
kontextové a acyklické rastúce kontextové jazyky. V kombinácii s kon�uentnos´ou je moºné s nimi
charakterizova´ ¤al²ie triedy McNaughtonových jazykov, medzi nimi napríklad Church-Rosseove
jazyky.

Práca je napísaná výbornou angli£tinou. Dizertácia má preh©adnú ²truktúru a je matematicky
ve©mi precízna. K práci nemám ºiadne pripomienky. Kvalita jej výsledkov uº bola uznaná prijatím
£iasto£ných výsledkov práce k publikovaniu v piatich recenzovaných zborníkoch medzinárodných
konferencií a v dvoch uznávaných zahrani£ných £asopisoch.

Z vy²²ie uvedeného je zrejmé, ºe v²etky ciele práce boli splnené. Výsledky práce zahrnujú
nové modely re²tartovacích automatov, ich porovnanie so známymi modelmi, preskúmanie ich
výpo£tovej sily i výpo£tovej zloºitosti problémov spojených s ich praktickým pouºívaním. Ve©mi
významné sú i nové algoritmy na u£enie jazykov reprezentovaných navrhnutými modelmi, ktoré
zna£ne zjednodu²ujú navrhovanie re²tartovacích automatov pomocou u£enia z príkladov. Metódy,
ktoré autor vymyslel, by mohli by´ pouºité pri rie²ení ¤al²ích problémov v teórii automatov,
prepisovacích systémoch i v strojovom u£ení jazykov.

Vysoká odborná úrove¬ predloºenej dizerta£nej práce ukazuje, ºe Peter �erno je schopný
samostatne rozvíja´ teóriu formálnych jazykov, automatov a strojového u£enia. Jeho práca sp¨¬a
v²etky kritériá kladené na dizerta£nú prácu a preto doporu£ujem, aby bola uznaná ako dizerta£ná
práca, a Petrovi �ernovi bol udelený titul PhD.

V Prahe, 10.8.2015
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