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     Dizertačná práca je zameraná na oblasť spoľahlivosti číslicových systémov s implementáciou 

do technológie FPGA, bližšie na metódy čiastočnej dynamickej rekonfigurácie s metódami opravy 

a zotavenia sa systému po poruche v tejto technológii. Hlavným cieľom je navrhnúť metodiku návrhu 

spoľahlivostne realizovaných zložitých číslicových systémov pre ich implementáciu v technológii 

FPGA s vlastnosťami ako je jednoduchosť, obecnosť, prepojiteľnosť so štandardnými postupmi návrhu 

ako aj štandardnými prostriedkami návrhu (CAD - Computer Aided Design).  

     Dizertačná práca má stotridsaťpäť strán a obsahuje jedenásť častí (úvod, záver, osem kapitol a jednu 

prílohu s citáciami na vlastné publikácie), zoznamy použitých skratiek, obrázkov a tabuliek ako aj 

použitej literatúry s počtom stotridsaťosem odkazov zahraničných, domácich i dvadsaťdeväť vlastných 

publikácií. Kapitola dve sa venuje základným pojmom a štandardným architektúram systémov 

odolných proti  poruchám ako aj technológiam FPGA, pre ktoré bol zameraný predmetný výskum. 

V tretej kapitole je opísaný prehľad súčasného stavu z oblasti štandardných architektúr spoľahlivostne 

navrhovaných číslicových systémov a systémov odolných proti poruchám, ktoré vyústili do definovania 

cieľov dizertačnej práce, uvedených v kapitole štvrtej. Dosiahnuté vedecké i experimentálne výsledky 

sú opísané a dokumentované v kapitolách päť až deväť a sú originálnym príspevkom k využitiu 

technológií FPGA pre návrh systémov odolných proti poruchám s využitím ich ľahkej 

rekonfigurovateľnosti. Vysoko hodnotím výber témy ako aj navrhnutú metodiku návrhu 

špecifikovaných architektúr číslicových systémov odolných proti poruchám.     
 

1. Námet práce z hľadiska jeho aktuálnosti a súčasného stavu vedy  

     Téma dizertačnej práce je veľmi aktuálna ako z hľadiska architektúr číslicových systémov, ktoré 

majú zaručovať vyššiu odolnosť proti poruchám, prípadne životnosť alebo spĺňať iné spoľahlivostné 

parametre ako aj z hľadiska výberu technológie. V súčasnosti, technológia FPGA a jej podporné 

softvérové návrhové prostriedky od rôznych firiem patria k najaktratívnejšej technológii v rôznych 

aplikáciách z dôvodu jej cenovej dostupnosti, programovateľnosti, škálovateľnosti a  

rekonfigurovateľnosti. Určite, nie pre všetky aplikácie je táto technológia vhodná z hľadisla jej 

náchylnosti na špecifické poruchy, spôsobené vonkajším prostredím s vplyvom rôznych žiarení. Avšak 

pre bežné aplikácie, ktorých je nesporne veľmi veľa, sú v súčasnosti najvhodnejšou technológiou. 

Z týchto hľadísk, námet dizertačnej práce je veľmi aktuálny a zodpovedá trendom súčasnej vedy 

v oblasti návrhu spoľahlivostne riešených zložitých číslicových systémov.  

     V prehľade súčasného stavu v danej problematike by som vytkla nasledovné veci. Nie sú vždy 

vhodne používané slová: technika, metóda, metodika a metodológia. Používajú sa veľmi často, rôzne a 

v odlišných významoch. Ďalej, rozdelenie metód rekonfigurácie je uvedené do troch kategórií: úplná, 

čiastočná a dynamická (str. 31). Napriek tomu sa používajú spojenia: čiastočná dynamická 

rekonfigurácia alebo statická rekonfigurácia (str. 40). Delenie metód rekonfigurácie by malo byť na 

úplnú a čiatočnú z  hľadiska veľkosti či spôsobu rekonfigurácie a na dynamickú a statickú podľa jej 

prevedenia. Potom vyššie uvedené spojenia majú zmysel. Ešte je uvedené aj spojenie periodická 

čiastočná rekonfigurácia (str. 41). Teda, bolo by lepšie, keby boli v úvode tieto pojmy kategorizované 

precíznejšie. V prehľade metód pre tvorbu spoľahlivostne navrhovaných architektúr je niekedy veľká 

stručnosť. Naviac, mohla tu byť aj časť o kódoch, používaných v priebežnom testovaní, ďalej časť, 

ktorá by sa týkala riadenia rekonfigurácie (aspoň tej dynamickej, ktorej sa doktorand venuje v 

dizertačnej práci), ako aj rozhraniam pre nahrávanie reťazca “bitstream” do kontrétneho obvodu FPGA.   

     Ďalšie súčasti systému odolného proti poruchám, ako sú kontrolné  (hlídacie) obvody či majoritné 

členy alebo komarátory, ich súčasné architektúry vhodné pre FPGA sú už súčasťou kapitol, kde je 

opísaný vlastný návrh jednotlivých súčastí navrhovanej metodiky. Časť 3.1.6 Shrnutí je len s jednou 

tabuľkou, očakávala by som lepšie zhodnotenie opísaných metód doktorandom. 



2.   Originalita prínosu dizertačnej práce  

     Ako hlavný prínos dizertačnej práce možno označiť vôbec ideu spracovať metodiku návrhu určitých 

architektúr odolných proti poruchám pre ich implementáciu v technológii FPGA na báze SRAM a pre 

konkrétne obvody typu Virtex 5 a Virtex 6 od firmy XILINX Inc. A samozrejme samotná navrhutá 

metodika, ktorá je alternatívou k existujúcim metódam návrhu. Celá metodika sa skladá zo štyroch 

častí, ktoré sú samostatne opísané a pre každú z nich možno uviesť originalitu. Oceňujem definovanie 

podmienok a požiadaviek na každú z jednotlivých častí, ktorého výstupom je model hardvéru vo VHDL 

zodpovedajúci výstupu z danej časti.  

     Prvou časťou je návrh kontrolných (hlídacích) obvodov, pre ktoré bola jednak uvedená jedna dosiaľ 

existujúca možnosť s využitím existujúcich softvérov ako aj vlastný návrh. Dôvodom vlastného návrhu 

s generovaním kódu VHDL pre kontrolné obvody bola jednak neoptimálnosť uvedeného prístupu ako 

aj nevyhnutný zásah návrhára. Pre vlastný návrh bol navrhnutý tzv. definičný jazyk a nový generátor 

nad opisom kontrolóra v tomto jazyku s výstupom modelu vo VHDL. Možnosť generovania kontrolóra 

je ako pre jednotlivé číslicové komponenty tak aj pre komunikačné bloky.  

     Pre druhú časť, t. j. návrh architektúry systému odolného proti poruchám sa vychádza z referenčných 

architektúr, ktoré boli na tento účel vybrané a navrhnuté. A opäť je tu návrh a implementácia generátora 

takejto architektúry do výsledného modelu vo VHDL. Nie je jasné, ako boli referencčné architektúry, 

z ktorých niektoré sú známe, ako boli doktorandom vyberané alebo navrhnuté z pohľadu rôznych 

aplikácií. Otázkou je, ako je táto časť metodiky rozšíriteľná pre iné typy architektúr a či možno túto 

metodiku potom považovať za obecnú. 

     Ďalším, dielčim prínosom je tretia časť navrhovanej metodiky, zameraná na opravu a zotavenie sa 

po poruche. Aj v tejto časti je uvedený vlastný návrh architektúry a postup pre opravu poruchového 

modulu a jeho opätovného začlenenia do funkčnosti systému.  

     Posledná časť metodiky je zameraná na testovanie kvality navrhnutého systému odolného proti 

poruchám, ktorá dovoľuje testovať jej funkčnosť aj za prítomnosti injektovaných porúch. Tento 

mechanizmus je zostavený na báze simulácií, kde bol využitý existujúci injektor porúch, vyvinutý na 

Ústave počítačových systémov FIT VUT v Brně, čo veľmi oceňujem, hoci ho bolo nutné modifikovať.  

     Časť dizertačnej práce, ktorá sa týka ohodnotenia parametrov spoľahlivosti pre jednotlivé zadané 

architektúry systémov odolných proti poruchám je veľmi stručná a nie je jasné ako celý systém pracuje, 

aké presne parametre spoľahlivosti (uvádzajú sa iba v kapitole o experimentoch) sa počítajú, a či 

systém bol navrhnutý doktorandom. 

     Je možné konštatovať, že celkový výsledok dizertačnej práce je originálny a je prínosom pre 

návrhárov využívajúcich technológiu FPGA. Chýba tu však taký celkový pohľad či schému celej 

navrhovanej metodiky, ktorá sa síce dá zložiť z opísaných štyroch častí, ale bolo by to prehladnejšie. 

     Experimenty boli zrealizované pre jednotlivé časti navrhnutej metodiky pre vybrané jednoduché 

číslicové obvody alebo niektoré obvody zo sady obvodov ITC’99. Pri opise experimentálnych prác nie 

je jasné ako boli stanovené hodnoty parametra intenzity porúch. Pokladám túto časť za nie veľmi 

dostačujúcu, nakoľko teoretická časť k týmto experimentom bola opísaná veľmi stručne a nie je jasné, 

čím k tejto schéme doktorand prispel.  

     Ďalej, otázkou je, že ak navrhnutá a realizovaná či overená metodika návrhu pre systémy odolné 

proti poruchám je alternatívnou metodikou (doktorand to uvádza v závere dizertačnej práce), ako boli 

porovnané dosiahnuté výsledky s už existujúcimu prístupmi, či metódami alebo aj metodikami. Jedine 

pri experimentoch s kontrolnými obvodmi sú uvedené experimeny pre existujúci prístup a softvér. 
 

3.  Publikovateľnosť jadra dizertačnej práce 

     Publikačná činnosť doktoranda je pomerne rozsiahla na medzinárodnej i domácej úrovni (počet 

publikácií je dvadsaťdeväť, z čoho dve sú v časopisoch. Vysoko hodnotím publikácie na kvalitných 

medzinárodných vedeckých podujatiach ako aj v časopisoch. Výsledky vedeckej a výskumnej práce, 

publikačná aktivita ako aj teoretické spracovanie témy dizertačnej práce sú obrazom veľmi dobrej 

a kvalitnej vedeckej erudície Ing. Martina Straku. Vysoko oceňujem aj citovanosť na publikovované 

práce, ktorých počet v čase odovzdania dizertačnej práce dosiahol číslo dvadsaťštyri, čo pokladám za 

úspech a mimoriadny ohlas dosiahnutých vedeckých výsledkov. 

 



4. Formálna úprava dizertačnej práce 

     Dizertačná práca po formálnej stránke pôsobí prehľadne a je napísaná celkove v dobrej štruktúre a je 

zrozumiteľná. V práci je iba niekoľko formálnych chýb, preklepov a nedostatkov, z ktorých vyberám 

tieto: 

- Použitie slova „kontrolovateľnosť“ namiesto slova „riaditeľnosť“  (napr. na str. 32). 

- Pojem „komplexné obvody“, asi má byť správne „zložité obvody“. 

- Na niektorých miestach je zle rozdelené slovo. 

- Citovanie zdrojov v texte by malo ísť vzostupne, čo nie je možné dodržať, ak je zoznam zdrojov 

spracovaný podľa abecedy, čo je pri číselnom zoradení nezvyklé. 

- Viaceré obrázky nie sú dostatočne opísané v texte, čo niekedy môže viesť k nejasnostiam, napr. 

architektúra TMR na obr. 3.1 a pod., takmer všetky obrázky či príklady opisu kódov v PSL, a vo 

vlastnom návrhu jednotlivých častí metodiky návrhu systému odolného proti poruchám. 

- Použitie slova „votery“ – skloňovanie anglického názvu (napr. na str. 69) nie je dobré, resp. 

uvedenie názvov metód, a to ešte aj v nadpise: „Bitstream scrubbing“, „Bitstream readback“, 

„Roving STAR“ – buď treba násť český ekvivalent alebo dať ich anglický názov do úvodzoviek 

alebo písať iným fontom. 

- Nepáči sa mi názov kapitoly 2 – Prerekvizity. 

- Nie všetky skratky sú rozpísané v plnom význame v texte. 

- Neukončený rozsah indexovej premennej i (na str. 53). 

- Čo znamená charakter → v definíciách na str. 53? Ide o operátor implikácie? 

- Rôzne písané slová „off-line“ a „off-line“ či „offline“, „online“. 

- A pod.  
 

5. Vedecká činnost a vedecká erudícia doktoranda 

     Vedecká činnosť a vedecká erudícia doktoranda Ing. Martina Straku je prezentovaná predovšetkým 

jeho veľmi dobrou publikačnou činnosťou a konfrontáciou dosiahnutých vedeckých výsledkov na 

medzinárodných vedeckých podujatiach a publikovaním v časopisoch, kde je potrebné oceniť publikáciu 

v časopise s pomerne vysokým IF v tejto odbornej oblasti. Dizertačná práca a  dosiahnuté výsledky v 

teoretickej i experimentálnej forme poukazujú na jeho veľmi dobrú vedeckú erudíciu, ktorou vie nielen 

riešiť vedecké problémy, publikovať ich ale aj nájsť problémy, ktoré je potrebné v súčasnosti riešiť.   
 

6. K práci mám nasledovné otázky do diskusie: 

-  Je možné rozšíriť referenčné architektúry o ďalšie typy architekrúr, napr. všeobecne na niektoré     

        NMR, bi-duplex a pod.? 

- Je počet chybových hlásení – signálov limitovaný? Ako je zakomponované resp. brané do úvahy  

        ohraničenie tohto počtu v navrhnutej metodike. 

- Je možné rozšíriť opravu aj na výskyt viacnásobných porúch súčasne? 

- Ako bola overená optimálnosť navrhovaných kontrolných (hlídacích) obvodov, realizovaných  

        vlastnou metódou oprori iným prístupom?  

- Je možné v testovacej platforme doplniť ďalšie scenáre okrem opísaných v dizertačnej práci?  

- Ako je možné navrhnutú metodiku aplikovať na technológie FPGA iných firiem? 

 
 

     Na záver môžem konštatovať, že predložená práca Ing. Martina Straku spľňa všetky požiadavky 

dizertačnej práce, zodpovedá obecne uznávaným požiadavkám k udeleniu akademického titulu Ph.D., 

a preto dizertačnú prácu doporučujem k obhajobe. 

 

 

V Bratislave, 3. 11. 2013          

 

 

doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc., oponentka 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU 

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4,  Slovenská republika 


