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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Požadavky nutné pro splnění praktické části bakalářské práce lze charakterizovat následujícími body:

1. Student musel nastudovat principy jazyka CodAL spolu s principy modelování procesorů a generování
jejich simulátorů v nástroji Codasip Studio.

2. Student se musel důkladně seznámit se standardem jazyka SystemC.

Zejména druhý bod lze považovat za nadprůměrně obtížný.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech jeho bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva svým rozsahem mírně přesahuje spodní limit 30 normostran. Text obsahuje dostačující

množství informací.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň dokumentu je na dobré úrovni. Text je systematicky členěn do několika kapitol, v kterých je

čtenáři nejprve vysvětlen teoretický základ týkající se principů návrhu procesorů, jazyka CodAL a standardu
jazyka SystemC. Implementační část dále rozebírá postup tvorby nástroje pro převod procesorů
implementovaných v jazyce CodAL do struktur jazyka SystemC a postup zajištění podpory simulace modelů ve
strukturách SystemC v nástroji Codasip Studio. V závěru jsou uvedeny výsledky experimentálních měření
rychlosti simulací procesorů Codix RISC a Codix VLIW na vybraných programech.

Vytkl bych nadměrnou stručnost některých pasáží v implementační části technické zprávy.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Bakalářská práce je na kvalitní úrovni jak po typografické, tak i po jazykové stránce. Sporadicky se v dokumentu

vyskytují zanedbatelné typografické chyby.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce s literaturou je na dobré úrovni. Student vyhledal dostatečné množství zdrojů informací potřebných pro

splnění praktické části bakalářské práce. Citace jsou v textu řádně označeny.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem práce je nástroj pro převod modelů implementovaných v jazyce CodAL do popisu v jazyce SystemC.

Vedle toho byla implementována zapouzdřující vrstva interního simulátoru procesorů nástroje Codasip Studio
umožňující ko-simulaci procesorů přes transakční rozhraní. Výsledné řešení bylo řádně otestováno na
procesorech Codix RISC a Codix VLIW. Kvalita toho řešení je srovnatelná s existujícími komerčními nástroji.

8. Využitelnost výsledků
 Student při tvorbě bakalářské práce spolupracoval s vývojovým týmem firmy Codasip. Výsledek bakalářské

práce byl začleněn do komerčního produktu Codasip Studio a je reálně využíván zákazníky společnosti Codasip.
9. Otázky k obhajobě
 V technické zprávě je v kapitole 6 popsáno, že proces převodu modelu procesoru v jazyce CodAL do struktur

jazyka SystemC probíhá ve čtyřech fázích:

1. Tvorba abstraktního syntaktického stromu z reprezentace v jazyce CodAL.
2. Serializace/deserializace do/z formátu XML.
3. Stavba vnitřního modelu.
4. Převod vnitřního modelu do struktur jazyka SystemC.

Proč je nutné provádět serializaci a deserializaci uvedenou v bodě 2 a není možné provést přímý převod? Jaké
výhody tento krok přináší?
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10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Bakalářská práce splňuje požadavky jak po formální, tak i po praktické stránce. Implementované výstupy jsou

využité v praxi jako součást komerčního produktu. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm A.

 

V Brně dne: 1. června 2015
  .................................
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