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ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Највећи допринос докторске дисертације представља развој нових алгоритама за
неинкрементално формирање стабала одлуке, који се базирају на еволутивним алгоритмима који
не захтевају популацију, као и хардверских акцелератора за њихово убрзање. Према најбољим
сазнањима комисије ово су први такви алгоритми и копроцесори.
У уводном поглављу дисертације дата је мотивација за предложена истраживања. Потом је дат
кратак преглед постојећих резултата у области и наглашени су главни резултати докторске
дисертације. Дат је преглед најчешће коришћених алгоритама за формирање стабала одлуке и
њихових ансамбала, као и преглед постојећих архитектура за њихову хардверску акцелерацију.
У поглављу три изложен је нови алгоритам за неинкрементално формирање стабала одлуке на
бази еволутивних алгоритама – EFTI. EFTI алгоритам je први неикрементални алгоритам у
отвореној литератури за формирање стабала одлуке који не захтева популацију. У низу
експеримената упоређене су перформансе EFTI алгоритма са постојећим алгоритмима за
формирање стабала одлуке.
У поглављу четири, представљен је EFTIP копроцесор који се може користити за убрзање
алгоритама за формирање стабала одлуке. Предложени EFTIР копроцесор је први хардверски
акцелератор за убрзавање формирања стабала одлуке неинкременталном методом. Показано је
како се овај копроцесор може користити у оквиру хардвер-софтвер архитектуре за убрзање EFTI
алгоритма. Коначно, приказани су резултати експеримената који показују колико убрзање је
могуће остварити коришћењем ове архитектуре у односу на чисто софтверску имплементацију
EFTI алгоритма.
У петом поглављу представљен је нови алгоритам за неинкрементално формирање ансамбала
стабала одлуке на бази еволутивних алгоритама – ЕEFTI. Експериментално је показано да је
тачност ансамбала формираних коришћењем овог алгоритма већа од тачности појединачних
стабала одлуке.

У шестом поглављу, приказан је копроцесор за хардверску акцелерацију алгоритама за
формирање ансамбала стабала одлуке – ЕEFTIР. ЕЕFTIP копроцесор за хардверску акцелерацију
алгоритама за формирање ансамбала стабала одлуке је први такав предложен хардверски
акцелератор у отвореној литератури. Дата је хардвер-софтвер имплементација ЕEFTI алгоритма
која користи ЕEFTIР копроцесор, и експериментално је показано колико убрзање је могуће
остварити на овај начин у односу на чисто софтверску имплементацију ЕEFTI алгоритма.
У седмом поглављу је дат закључак докторске дисертације.
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ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Основна идеја иза предложеног EFTI алгоритма је употреба неинкременталне методе за
формирање стабала одлуке у функцији побољшања перформанси формираних стабала одлуке: а)
смањење величине генерисаног стабла одлуке, б) без значајног умањења његове тачности
одлучивања. Додатно, EFTI алгоритам је базиран на коришћењу (1+1) еволутивне стратегије,
којој је потребна само једна јединка за еволутивни процес формирања стабла одлуке. За разлику
од других постојећих еволутивних алгоритама исте намене, ово ЕFTI алгоритам чини адекватним
за хардверску имплементацију у погледу потребних хардверских ресурса, и самим тим погодним
за коришћење у ембедед системима, где су хардверски ресурси веома ограничени. Поређењем са
постојећим инкременталним алгоритмима за формирање стабала одлуке, показано је да
предложени алгоритам производи значајно мања стабла одлуке, без битног утицаја на њихову
тачност. Са друге стране, у поређењу са постојећим неинкременталним алгоритмима, показано је
да EFTI алгоритам производи стабла упоредиве или мање величине, уз значајно повећану
тачност.
На основу анализе временске комплексности EFTI алгоритма и испитивања његових критичних
делова (eng. profiling), утврђено је да је одређивање тачности стабла (еволуиране јединке) на
тренинг скупу временски најзахтевнији део приликом извршавања EFTI алгоритма. У циљу
убрзања извршавања EFTI алгоритма, развијен је EFTIР копроцесор који имплементира у
хардверу управо процес одређивања тачности стабла одлуке на тренинг скупу. Такође је
развијена и хардвер-софтвер имплементација EFTI алгоритма, која користи EFTIР копроцесор.
Експеримантално је показано да се коришћењем хардверског убрзања критичне секције EFTI
алгоритма добијају знатна убрзања у односу на чисто софтверску имплементацију.
У циљу формирања ансамбала стабала одлуке, развијен је ЕEFTI алгоритам који комбинује EFTI
алгоритам са стандардним Bagging алгоритмом за формирање ансамбала предиктивних модела.
Експериментално је показано да је EЕFTI алгоритам у могућности да произведе ансамбле стабала
одлуке који су тачнији од појединачних стабала одлуке формираних уз помоћ EFTI алгоритма.

Коначно, на бази EFTIР копроцесора, пројектован је ЕEFTIР копроцесор за хардверску
акцелерацију ЕEFTI алгоритма и развијена је хардвер-софтвер имплементација ЕEFTI алгоритма
која користи ЕEFTIР копроцесор. Експериментално је показано да оваква хардвер-софтвер
имплементација пружа значајно убрзање у односу на чисто софтверску имплементацију.
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