
OPONENTSKÝ POSUDOK DIZERTAČNEJ PRÁCE K ZÍSKANIU 
AKADEMICKÉHO TITULU Ph.D.  

____________________________________________________________________________ 
 

Doktorand: Ing. Lukáš Stareček, Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně 
Názov dizertačnej práce: Optimalizace testu digitálního obvodu multifunkčními prvky 

 
     Dizertačná práca má stodvadsať tri strán a obsahuje dvanásť častí (úvod, záver, sedem kapitol a tri 
prílohy), zoznamy použitých skratiek a pojmov, obrázkov, algoritmov a tabuliek ako aj použitej 
literatúry s počtom sedemdesiat jeden odkazov zahraničných i vlastných publikácií. Dosiahnuté 
vedecké i experimentálne výsledky sú originálne a nesporne prispievajú na kvalitnejšie a optimálnejšie 
riešenie testovania zložitých digitálnych obvodov. V dizertačnej práci je uvedený existujúci ako 
aj vlastný navrhnutý formálny aparát pre použitie multifunkčných hradiel na optimalizáciu dĺžky testu. 
Vysoko hodnotím, že navrhované riešenia nie sú postavené iba na experimentálnej a intuitívnej báze ale 
na matematickom formálnom aparáte.     
 

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

     Dizertačná práca je zameraná na využitie multifunkčných logických členov na  optimalizáciu  
testovania na základe definovanej autorovej hypotézy. Primárne, ako multifunkčné logické členy, sa 
predpokladalo využitie polymorfných hradiel. Pre tento účel boli viaceré základné logické členy 
simulované a overované ich charakteristiky pomocou CAD systému SPICE. Keďže sa ukázali nie 
najvhodnejším prostriedkom, boli využité dosiaľ klasické multifunkčné logické členy, ktorých 
simulácia tiež bola zrealizovaná. Simulácie a výber vhodných multifunkčných logických členov patrí 
tiež k experimentálnym výsledkom dizertačnej práce. Téma dizertačnej práce s cieľom optimalizovať 
testovanie digitálnych obvodov je neustále aktuálna. Je nevyhnutné jej venovať patričnú výskumnú 
a vývojovú kapacitu, pretože testovanie si vyžaduje nové prístupy v súvislosti s vývojom nových 
technológií a rozvojom stále zložitejších štruktúr digitálnych obvodov. V súčasnosti je optimalizácia 
testovania a zabezpečenia ľahšieho testovania digitálnych obvodov a systémov veľmi sledovanou 
výskumnou a vedeckou témou a preto téma tejto dizertačnej práce je veľmi aktuálna. Ciele dizertačnej 
práce sú definované jasne, sú v súlade so súčasným stavom výskumu v oblasti testovania digitálnych 
obvodov a boli v plnej miere splnené. 
     
2.   Originalita prínosu dizertačnej práce  

     Návrh metódy pre optimalizáciu testov je zaujímavý a originálny. Testy generované podľa 
navrhnutej metódy sú v mnohých prípadoch podstatne kratšie pri nie veľkom navýšení logickej 
štruktúry obvodu. Pre návrh novej metódy bol spracovaný formálny aparát, ktorý sa mi v niektorých 
miestach zdal príliš komplikovaný pre jednoduchú vec. Myšlienka využitia polymorfných hradiel pre 
zabezpečenie skrátenia testu je veľmi dobrá, aj keď sa súčasné typy polymorfných jadier nemohli 
využiť, čo skutočne vedie k otestovaniu štruktúry obvodu testom optimálnej dĺžky. Myslím si však, že 
pri využití klasických multifunkčných logických obvodov je vhodné použitie iba pri testovaní porúch 
na spojoch medzi jednotlivými logickými členmi. Dôvodom je, že sa porucha vo funkčnom logickom 
hradle  neprejaví ako porucha na signálovom vodiči, ktorá je testovaná. Naviac, je treba predpokladať, 
že riadiaci vstup je bezporuchový alebo treba zabezpečiť aj jeho testovanie, čím sa test predĺži. Tieto 
obmedzenia sú diskutované tiež v samotnej dizertačnej práci. Navrhnutá metóda a definovanie mier 
testovateľnosti sú originálne a prispievajú k dosiahnutiu čo najkratšieho testu pre poruchy trvalej 0 
a trvalej 1 na prepojeniach logických členov. Experimentálne práce s navrhnutou metódou boli 
realizované nad existujúcimi sadami digitálnych obvodov a vlastnýmui príkladmi, ktoré potvrdili 
definovanú hypotézu. Vidím však veľmi dobré použitie pri generovaní testov realizovaných 
v polymorfných obvodoch čím pokladám navrhnutú a overenú metódu za originálnu a prínosnú 
v oblasti testovania digitálnych obvodov.  

 

3.  Publikovateľnosť jadra dizertačnej práce 

     Publikačná činnosť doktoranda je veľmi dobrá na medzinárodnej i domácej úrovni (počet publikácií 
je deväť, z čoho jedna je v časopise a druhá, predpokladám podľa opisu, ako kapitola v knihe), ktoré sú 



vo väčšine v spoluautorstve. Riešená problematika je však veľmi rozsiahla a preto spolupráca v tíme pri 
vedeckej a publikačnej činnosti je potrebná. Vysoko hodnotím publikácie na kvalitných 
medzinárodných odborných podujatiach ako aj časopise. Výsledky vedeckej a výskumnej práce, 
publikačná aktivita ako aj obsiahle a precízne teoretické spracovanie témy dizertačnej práce sú obrazom 
veľmi dobrej a kvalitnej vedeckej erudície Ing. Lukáša Starečka. Jeho priebežné výsledky v pomerne 
veľkej konkurencii doktorandov boli ocenené na česko-slovenskom seminári PAD 2006 (Počítačové 
architektúry a diagnostika) cenou Jána Hlavičku.  
 

4. Formálna úprava dizertačnej práce 

     Dizertačná práca po formálnej stránke pôsobí veľmi prehľadne, hoci časť opisu súčasného stavu 
mohla byť kratšia, hlavne čo sa týka vysvetľovania princípov logických členov. V práci je iba niekoľko 
formálnych chýb a preklepov, z ktorých uvádzam tieto: 
- Definovanie úplného testu nie je správne, ide o triviálny alebo vyčerpávajúci test (často sa označuje 

aj ako funkčný test). Úplný test pokrýva všetky zadefinované poruchy v obvode (sr. 25). 
- Označenie vstupného vektoru: 0a0b1c1d na str. 25 je tiež neobvyklé. Je to vhodnejšie písať formou 

(abcd) = (0011). 
- Nezvyklé je aj označenie pojmov „aktivačná“ a „detekčná“ cesta pri generovaní testov. Algoritmy 

generovania testov majú zaužívané pojmy - zabezpečenie poruchy a citlivá cesta na šírenie 
poruchového signálu. 

- Uvedenie logických hodnôt s označením L, H v jednom prípade namiesto hodnôt 0 a 1 (tabuľka 3.2). 
- Nesprávne rozdelenie slova “diagnostické”. Slovo “diagnostika” je odvodené od gréckeho slova a 

delí sa správne dia-gnostika, dia-gnostické. 
- Nadpisy tabuliek je zvyklosťou písať nad tabuľku. 
- Slovo “prerekvizity” pokladám za nie technické slovo. 
- Čo znamená “trvalé k” – str. 67? 
- V definícii 6.6 je nezrozumiteľný výraz |I| ˄I. 
- Funkcii (6.4), ktorej súčasťou sú premenné vyjadrujúce čísla je aj výraz vyjadrujúci percentá, je to 

korektné? 
- A pod.  

 

5. Vedecká činnost a vedecká erudícia doktoranda 

     Vedecká činnosť Ing. Lukáša Starečka je prezentovaná predovšetkým jeho dobrou publikačnou 
činnosťou a konfrontáciou dosiahnutých vedeckých výsledkov na medzinárodných vedeckých 
podujatiach. Dizertačná práca a jej dosiahnuté výsledky v teoretickej i experimentálnej forme poukazujú 
na jeho veľmi dobrú vedeckú erudíciu, ktorou vie nielen riešiť vedecké problémy ale aj nájsť problémy, 
ktoré je potrebné riešiť, v tomto prípade sa to týkalo testovateľnosti digitálnych obvodov.   
 

K práci mám nasledovné otázky do diskusie: 
- Aký je rozdiel medzi citlivou a transparentnou cestou v obvode? 
- Ako by sa využili multifunkčné logické členy pri algoritmoch generovania testov?  
- Nie je nutné doplniť vygenerovaný test pre jednu funkciu multifunkčného logického člena na 
        úrovni štruktúry testovacím vektorom pre overenie druhej funkcie? 
- Ako by sa optimalizoval test s použitím multifunkčných hradiel s ohľadom na parameter spotreby 
        energie? 
- Generovanie testu pre väčšie obvody sa ukázalo časovo veľmi náročné s využitím existujúcich 
        ATPG. Bolo by možné ešte generovanie testu zefektívniť? 
 

     Na záver môžem konštatovať, že predložená práca Ing. Lukáša Starečka spľňa všetky požiadavky 
dizertačnej práce, zodpovedá obecne uznávaným požiadavkám k udeleniu akademického titulu PhD., 
a preto dizertačnú prácu doporučujem k obhajobe. 
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