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1. Informace k zadání
 Tato práce se zabývá prozkoumáním možností nástroje Questa inFact pro verifikaci číslicových systémů. Cílem

bylo prostudovat referenční příručku daného nástroje, popsat jeho důležité části a sestavit vhodný demonstrační
příklad. Práce měla také zhodnotit použitelnost a uživatelskou přívětivost tohoto nástroje.

Práce je posazena do oblasti funkční verifikace. Jedná se proto o náročnější zadání, jelikož tato oblast přesahuje
rámec bakalářského studia.

Zadání práce bylo splněno ale s výhradami, protože student problematice nevěnoval dostatečné množství času. V
práci nejsou dostatečně vysvětleny základní principy funkční verifikace, zejména verifikace řízené pokrytím. Jako
demonstrační příklad byl zvolen řadič DMA, který ale vůbec není popsán a proto je pochopení dalších částí práce
problematické. Zhodnocení použitelnosti a uživatelské přívětivosti tohoto nástroje úplně chybí.

2. Práce s literaturou
 Student použil doporučenou literaturu a aktivně si dohledal i další zdroje. Jejich využití v práci je ale chabé. Citace

číslo 5 je dokonce použita nevhodně. V citované práci se totiž také využívá náhodné generování vstupních stimulů,
ale vysoké pokrytí je dosaženo rychleji díky akceleraci verifikace. Co student buď nepochopil anebo práci nečetl.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student chodil na konzultace, ale aktivní nebyl. Dohodnuté termíny téměř nikdy nedodržel.
4. Aktivita při dokončování
 Zpráva tak jako i experimenty byly vytvořeny na poslední chvíli. Obsah práce nebyl konzultován vůbec, protože

student nestíhal.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Student chodil na konzultace, ale chyběla mu samostatnost a aktivní přístup k práci. Neprozkoumal dostatečně

možnosti nástroje Questa inFact pro verifikaci číslicových systémů, ani nezhodnotil použitelnost a uživatelskou
přívětivost tohoto nástroje. Nicméně, dokázal se alespoň částečně zorientovat v problematice, která výrazně
přesahuje rámec bakalářského studia a vytvořil postup pro použití tohoto nástroje pro vybraný demonstrační
příklad. Proto navrhuji hodnocení stupněm E.

 

V Brně dne: 3. června 2015
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