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1. Informace k zadání
 Téma práce zaměřené na akceleraci vyhledávání vzorů v datech na základě regulárních výrazů se zaměřuje na

vlastnosti, které současné architektury postrádají. Jsou to zejména vysoký výkon zpracování dat a možnost změny
sady regulárních výrazů za běhu. Téma navazuje na práci výzkumné skupiny ANT (Accelerated Network
Technologies) na FIT. Vzhledem k tomu, že téma zahrnuje jak návrh a implementaci softwarového vybavení, tak i
návrh hardwarové architektury pro programovatelné čipy FPGA, považuji ho za nadprůměrně náročné. Dosažené
výsledky překročily požadavky zadání a byly využity v článku přijatém na mezinárodní konferenci zaměřenou na
programovatelný hardware.

2. Práce s literaturou
 Student využíval literaturu aktivně v průběhu řešení problému, zejména z oblasti teorie formálních jazyků (knižní

publikace) a architektur pro vyhledávání vzorů (články z odborných databází).
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Konzultace probíhaly pravidelně na týdenní bázi. Student přicházel na konzultace připravený a na základě diskuze

sám navrhoval možnosti dalšího postupu, což vedlo k dosažení kvalitních výsledků.
4. Aktivita při dokončování
 Student práci dokončil v předstihu a podařilo se mu tak dokončit všechny plánované výstupy ve velmi kvalitní

podobě, což dokazuje i využití výsledků v článku přijatém na mezinárodní konferenci.
5. Publikační činnost, ocenění
 Student je spoluautorem článku přijatého na prestižní mezinárodní konferenci zaměřenou na programovatelný

hardware ANCS (ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems). V
článku jsou využity výsledky dosažené při řešení bakalářské práce.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Už od začátku student projevoval nadprůměrnou aktivitu při hledání možností řešení. Množství práce při návrhu

softwarového vybavení bylo umocněno i vylepšením stávajících aplikací pro dosažení nižších požadavků na
výpočetní prostředky, což je velmi podstatný faktor ovlivňující počet podporovaných regulárních výrazů. Výstup
práce zahrnuje i architekturu jednotky popsanou v jazyce VHDL, kterou je možné využít pro další zvyšování výkonu
zpracování dat paralelizací, a kompletní softwarové vybavení pro transformaci sady regulárních výrazů do podoby
konfigurace pro zmíněnou jednotku. Vzhledem k tomu, že student v práci pokryl všechny body zadání a navíc jsou
výsledky využitelné pro další práci a byly využity v článku přijatém na mezinárodní konferenci zaměřenou na
programovatelný hardware, navrhuji hodnocení stupněm A.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 28. května 2018
.................................

podpis
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