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1. Informace k zadání
 Zadání bylo vypsáno z potřeby rozšířit množinu vstupních formátů pro nástroje pro formální verifikaci hardware. V

případě této práce se jednalo o přidání podpory pro jazyk VHDL v nástroji Hades, který se zaměřuje na formální
verifikaci hazardů v procesorech se zřetězeným zpracováním instrukcí. Uvedený nástroj a jemu podobné zpravidla
předpokládají vstup ve formě grafu toku dat. Cílem práce bylo tedy vytvoření příslušného překladače. Jako vstupní
formát překladače byl na základě studentovy analýzy zvolen mezikód simulátoru Icarus Verilog s tím, že případný
převod z VHDL do jazyka Verilog je možné provést volně dostupným nástrojem vhd2vl. Zadání práce hodnotím
jako nadprůměrně náročné, neboť si vyžadovalo jak nastudování a práci s mezikódem stávajících překladačů
jazyků pro popis hardware, tak pochopení cílové reprezentace ve formě grafu toku dat včetně aplikace
optimalizací. Náročné zadání práce bylo splněno.

2. Práce s literaturou
 Student byl schopen si samostatně vyhledávat potřebné zdroje, prostudovat je a využít získané poznatky. Řadu

poznatků o mezikódu simulátoru Icarus Verilog musel navíc získat studiem zdrojových kódů a experimentováním s
nimi.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl po celou dobu řešení velmi aktivní. Na pravidelné konzultace chodil průběžně sám od sebe, precizně

prezentoval pokroky své práce a návrhy dalšího postupu.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl náležitě konzultován.
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce nebyla publikována, nicméně vytvořený překladač je schopen zpracovat netriviální implementace procesorů

zapsané v jazycích VHDL a Verilog (dostupných např. na OpenCores.org). Ve spolupráci s nástrojem Hades byl již
v praxi použit k verifikaci datových hazardů.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Navrhuji hodnocení stupněm výborně zejména s ohledem na (i) příkladnou aktivitu studenta po celou dobu řešení,

(ii) nadprůměrnou obtížnost zadání, (iii) výborné analytické schopnosti studenta a (iv) jeho schopnost vyrovnat se s
náročnějšími reprezentacemi a principy používaných v překladačích spolu s jejich praktickou aplikací.

 

V Brně dne: 28. května 2015
.................................
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