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Autor práce: Ing. Martin Straka 

 

Název práce: 

 Metodologie pro návrh číslicových obvodů se zvýšenou spolehlivostí 

      

              Předmětem předložené práce je alternativní metodologie návrhu číslicových obvodů se 
zvýšenou spolehlivostí realizovaných na základě FPGA technologie. Prvním z klíčových bodů 
navržené metodologie je originální metoda návrhu hlídacích (detekčních) obvodů založená na  
autorem navrženém speciálním jazyku pro popis funkce hlídače a na realizovaném překladači 
příslušného popisu do VHDL popisu struktury hlídače. Dále autor navrhuje vlastní referenční 
architekturu spolehlivého obvodu založenou na hlídačích a redundantních funkčních blocích 
v několika možných uspořádáních. Při zjištění chybné funkce bloku se předpokládá (částečná) 
dynamická rekonfigurace obvodu. Pro tento účel autor navrhuje speciální řídicí jednotku 
označenou jako řadič částečné rekonfigurace (GPDRC). V předložené disertační práci je též 
popsána testovací platforma pro snadné testování a ověření kvality navrhovaných FPGA 
systémů se zvýšenou odolností proti poruchám. Rovněž jsou uvedeny výsledky vybraných 
experimentů a některé vypočítané spolehlivostní odhady.       

            Práce je strukturována následovně. První kapitola je úvod a  druhá kapitola je věnována 
vymezení základních použitých principů a pojmů. Na základě provedené analýzy state of the 
art (třetí kapitola) jsou pak ve čtvrté kapitole formulovány cíle disertační práce spolu 
s motivací pro takto definované cíle.  Pátá kapitola se zabývá detekcí a lokalizací poruch, 
hlavní pozornost je zde věnována zejména autorem vyvinuté efektivní metodě konstrukce 
hlídacích obvodů. V šesté kapitole je popsána uvažovaná struktura spolehlivého FPGA 
číslicového obvodu, sedmá kapitola pak navrhuje princip rekonfigurace obvodu včetně návrhu 
tzv. rekonfiguračního řadiče. V kapitole 8 je popsána experimentální testovací platforma pro 
uvažované obvody založená na injekci poruch SEU a dále postup, jak z výsledků testování 
odhadnout spolehlivostní ukazatele obvodu. Devátá kapitola obsahuje vybrané experimentální 
výsledky dokumentující „životaschopnost“ navržené metodologie, desátou kapitolou je pak 
závěr.  

            Cíle stanovené v předložené disertační práci lze považovat v plné míře za splněné. Byla 
navržena originální metodologie pro návrh FPGA obvodů se zvýšenou spolehlivostí. Autor 
prokázal vědeckou kvalifikaci mimo jiné též propojením technicko-návrhářského přístupu 
s vědecky exaktními metodami popisu a analýzy navrhovaných obvodů.   

             Práce je psána česky a po formální stránce je zpracována srozumitelně a pečlivě. Velká 
pozornost byla věnována obrázkům a sazbě matematických a programových textů. Po formální 
stránce mám k práci následující připomínky a náměty:  

• Považoval bych za vhodné, aby autorem vyvinutý jazyk pro popis funkce hlídačů 
(5.3.1) a popřípadě i jeho překladač (5.3.2) byly nazvány nějakým symbolickým 
jménem. Přispělo by to k dalšímu zvýšení srozumitelnosti textu. 
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• Dále bych považoval za vhodné, aby programové prostředky (např. zmíněný překladač 
nebo generátor spolehlivostních modelů) vyvinuté v rámci předložené disertační práce 
byly nějakým způsobem zpřístupněny jako akademický SW. 

• Autor v textu nedostatečně cituje svoje vlastní předchozí práce. Příkladně jazyk pro 
popis hlídačů  a příslušný překladač (generátor) byly publikovány v autorově práci [ii], 
v textu kapitoly 5 jsem ale nenalezl příslušnou referenci.  

 

        K předložené disertační práci mám následující připomínky a dotazy, na které by měl autor 
reagovat v průběhu obhajoby:  

1. Autor se v kapitole 5 zabývá efektivním návrhem hlídacích obvodů. Uvádí (5.2.2), že 
konvenční postup návrhu prostřednictvím jazyka PSL a nástroje FoCs vede k příliš 
velkým obvodům, a proto používá vlastní jazyk a generátor obvodu (5.3). Nenašel jsem 
ale příklad explicitního porovnání obou možností návrhu hlídače. Bylo by proto možné 
doplnit (třeba do tabulky 5.1) velikosti obvodu hlídače získané konkurenčním (tj. 
autorem navrhovaným) postupem?  

2. V kapitole 7 týkající se procesu rekonfigurace (zotavení) systému po odhalené chybě 
postrádám nějaké údaje (analýzy) týkající se dynamiky tohoto procesu. Rovněž 
v popisu experimentů s řadičem rekonfigurace GPDRC v části 9.2 nejsou uvedena 
nějaká měření (nebo odhady) doby rekonfigurace. Přitom doba zotavení z poruchy 
přímo ovlivňuje spektrum možných aplikací navrhovaného systému. Bylo by možné 
v rámci obhajoby práce nějaké údaje o době rekonfigurace uvést? 

3. V kapitole 9, str. 94, tab.9.10 jsou uvedeny odhady spolehlivostního ukazatele MTBF 
pro vybrané implementované architektury. Zde pochybnosti vzbuzuje použitá vstupní 
hodnota intenzity oprav µ = 0.05 h-1, což odpovídá střední době opravy MTTR (zde 
doba rekonfigurace) obvodu 20 hodin. Navíc dále na str. 95 je hodnota 0.05 označena 
jako doba opravy, ale s rozměrem h-1. Doporučuji vysvětlení v rámci obhajoby. 
Změnily by se uvedené hodnoty MTBF při použití nějaké realistické hodnoty parametru 
µ? (viz též výše bod 2 připomínek)     

 
Závěr: 

       Námět práce odpovídá oboru disertace a je velmi aktuální z hlediska současného stavu 
počítačové vědy. Výsledek předložené disertační práce lze považovat za původní. Moje 
připomínky a výhrady k práci nejsou zásadního charakteru. Práce dokumentuje vědeckou 
erudici a široký přehled autora v oblasti počítačové vědy a  inženýrství. Kvalita publikací 
doktoranda je velmi dobrá a podle mého názoru převyšuje úroveň obvyklou pro udělení titulu 
Ph.D v oblasti počítačových věd.  

Proto práci doporučuji k obhajobě a dále doporučuji následné udělení titulu Ph.D  v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona ČR o vysokých školách.  
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