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Receiizja rozprawy doktoiskiej mgr Marka Szykulj' 
pt. "Algorytmy dla automatow synchronizowalnych" 

Rozprawa doktorslca Pana Marka Szykuly sklada si? z siedmiu rozdzialow. 
Rozdzial pierwszy jest poswi?conj^ wprowadzeniu do tematyki autoamtow syn
chronizowalnych. Rozdzial drugi wprowadza podstawowe poj?cia iizywane w 
pracy. 

Rozdzial trzeci zawiera nowy algorytm obliczaj^cy dla daiiego automatu 
najkrotsze slowo synchronizuj^ce. Slowo synchronizujqce jest konstruowane 
zarowno od poczqtku jak i od konca. Zalqczona analiza zlozonosci pesjanistycz-
nej i sredniej algorytmu wskazuje, ze algorytm jest wykladniczy ze wzgl?du na 
dlugosc slowa synchronizuj^cego jednak eksperymenty wskazujq,, ze wraz z k i l -
koma heurystykami przyspieszajqcymi zachowuje si? on lepiej od dotychczas 
znanych algorytmow. Pesymistyczna zlozonosc algorytmu zostala zanalizowana 
dla automatow ktore nia j^ najdhizsze znane slowa synchronizujq.ce. Dla tych au
tomatow zlozonosc algorytmu jest wielomianowa. Pod koniec rozdzialu trzeciego 
weryfikowano eksperymentalnie szereg hipotez podanych we wczesniejszych pra-
cach. Wi?kszosc z nich nie zostala potwierdzona a jedna z nich zostala zmody-
fikowana. 

Rozdzial czwarty zawiera algorytmy heurystyczne znajdowania jakiegokol-
wiek, niekoniecznie najkrotszego, slowa synchronizujqcego. Zbadano jego zlozo
nosc pes\aiiistyczn£^. Nast?pnie porownano jego zachowanie z wczesniejszymi al-
gorytmami tego typu. Sredni czas dzialania nowego algorytmu okazai si? nizszy 
od sredniego czasu dzialania wczesniejszych algorytmow. 

Rozdzial piqty zawiera dowody gornych ograniczeii na dlugosc slowa syn-
chronizujqcego dla roznego typu automatow. Ss^ one w niektorych przypadkach 
lepsze od dotychczas znanych. 

Rozdzial szosty zawiera algorytm generajs^cy nieizomorficzne automaty oraz 
licz^ce dla nich slowa synchronizuj^ce; Podejscie to pozwala na weryfikacj? 
hipotezy Cernego dla wi?kszego rozmiafu automatow niz dotychczas. 

Rozdzial siodmy zawiera wilasnosci automatow o ekstremalnych wlasnosciach 
Na poczqtku rozwaza si? w nim automaty dla ktorych slowa rozszerzaj^ce s^ 
najdluzsze z mozliwych. Dowodzi si? w nim, ze slowo rozszerzajqce moze bye 
dlugosci cn dla dowolnej stalej c. Dotychczasow^ granic^ bylo 2n — 3 co suge-
rowalo, ze mozna udowodnic, ze najkrotsze slowo synchronizuj^ce jest dlugosci 
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kwadratowej poprzez udowodnienie liniowego ograniczenia goriiego na dlugosc 
slowa rozszerajq,cego. 

Nast?pnie rozwaza si? automaty ktore majq dlugie slowa synchronizuji^ce. 
Podaje si? przyklad rodziny automatow ktora posiada slowo synchronizujqce 
kwadratowej dlugosci dla alfabetu trzyliterowego. Wczesniej znano takq rodzin? 
ale tylko dla alfabetu binarnego. 

Kolejno rozwaza si? automaty aperiodyczne. Pokazano rodzin? automatow 
nad alfabetem trzyliterowym ktora osi^ga maksymalne znane gorne ograniczenie 
na dlugosc slowa synchronizuj^cegQ. Dotychczas znana byla taka rodzina jedynie 
dla alfabetow binarnych. 

Rozdzial siodmy koriczy sprawdzenie hipotezy Cernego dla automatow o 
malej liczbie stanow oraz wykrycie takich autmatow dla ktorych takie slowo jest 
najdluzsze. Okazuje si?, ze takie automaty nalezq do znanych klas automatow. 
W kohcu formuluje si? szereg hipotez dotyczqcych roznego typu automatow 
sy nchronizuj qcych. 

Podsumowujqc praca doktorska Pana Szykuly zawiera szereg nowych re-
zultatow, ktore z nawiqzkq, wypelniaj^ kryteria stawiane pracom doktorskim. 
Prac? uwazam za bardzo dobr^. 
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