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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 architektury dvou procesorů - konkrétně Tensilica Xtensa a SPARC LEON3.
2. Student se musel naučit programovat v jazyce CodAL.
3. Student musel pochopit principy generování překladače jazyka C pro modely procesorů v jazyce CodAL.

Zvládnutí těchto tří bodů bylo prerekvizitou k tomu, aby se modely vybraných procesorů podařilo implementovat
takovým způsobem, že pro ně bude možné vygenerovat překladač jazyka C. Vhodné namodelování procesorů
lze považovat jako nadprůměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech jeho bodech.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Student se vyjadřuje velmi stručně, nicméně text obsahuje základní potřebné informace.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je systematicky členěna do několika kapitol, v kterých je čtenáři nejprve vysvětlen logický

základ týkající se procesorů Tensilica Xtensa a SPARC LEON3, nástroje Codasip Studio a jazyka CodAL.
Implementační část dále rozebírá postup při modelování zmíněných dvou procesorů v jazyce CodAL. V závěru
jsou zhodnoceny dosažené výsledky. Vytkl bych především značnou stručnost.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Dokument vypadá na první pohled úhledně vysázený. Obsahuje však některé zbytečné nedostatky, které kazí

dobrý dojem z práce:

typografické chyby,
kapitoly nezačínají na nové stráně,
místy není dodržen předepsaný styl šablony,
překlepy a výjimečně i pravopisné chyby.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Student čerpá ze skromného množství zdrojů. Je však nutné zohlednit, že uvedené zdroje obsahují dostačující

množství informací - zejména pak dokumentace popisující instrukční sady procesorů a manuál jazyka CodAL.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem práce jsou modely procesorů Tensilica Xtensa a SPARC LEON 3 v jazyce CodAL. Pro tyto procesory

se úspěšně podařil vygenerovat překladač jazyka C, assembler a ladící nástroje projektu Codasip Studio. Modely
byly řádně otestovány na několika programech a srovnány pomocí benchmark testů.

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

práce bude zařazen do existující sady modelů procesorů, pro který je dostupný překladač jazyka C, assembler a
ladící nástroje projektu Codasip Studio.

9. Otázky k obhajobě
 Sručně popište, jakým způsobem byste postupoval, kdybyste chtěl rozšířit stávající modely procesorů o modely s

přesností na úrovni cyklů (cycle-accurate model). Jaké výhody by toto rozšíření přineslo?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Bakalářská práce obsahuje některé nedostatky týkající se především formální úpravy technické zprávy. Tyto

nedostatky jsou však vyváženy vyšší náročností zadání a kvalitním realizačním výstupem, který bude využit jako
součást existujícího komerčního produktu. Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení stupněm C.
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