
Posudek oponenta závěrečné práce
Student: Bc. Šimon Branda
Oponent práce: Dr.-Ing. Martin Novotný
Název práce: Návrh a verifikace integrovaného obvodu pro testování pamětí typu SRAM
Obor: Návrh a programování vestavných systémů

Datum vytvoření: 29. 1. 2021

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Předložená diplomová práce popisuje proces tvorby zakázkového číslicového obvodu od návrhu jeho architektury (systémový
návrh), přes RTL popis, vytvoření testbenchů, až po place-and-route a post-layout simulaci. Jedná se tedy o komplexní dílo.
Nicméně, zadání obsahuje i úkol "Analyzovat různé možnosti návrhu testovacího čipu". Toto jsem v textu nikde nenašel,
autor rovnou navrhuje architekturu čipu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Jediným zdrojem informací o diplomantově práci je pro mě předložená diplomová práce.
1. V první řadě, v textu schází řádná specifikace.
a. Není jasné, jak a kde bude čip používán. Konkrétně, není jasné, zda navrhovaný čip bude integrální součástí křemíkového
plátku (waferu) společně s testovanou pamětí SRAM nabo zda se bude jednat o samostatný obvod ve zvláštním pouzdře. Na
začátku textu to vypadá, že navrhovaný obvod bude společně s pamětí SRAM na jednom plátku (autor vkládá registry na
výstup SRAM, aby minimalizoval zpoždění na vodičích), ale v sekci 3.4 autor náhle uvádí "tento čip ... testuje se jednotlivě v
DIL (Dual In-Line) pouzdře v ATB přístroji." Čtenář proto tápe, jaké bude výsledné uspořádání (setup). Domnívám se, že
autorem vytvořený obvod slouží pro otestování vyrobených SRAM a je součástí čipu společně s testovanou SRAM. Po
upečení nahraje tester (ATB - automated testbed?) přes SPI rozhraní sérii příkazů do tohoto (autorem navrženého)
testovacího obvodu a tento testovací obvod poté provede autonomní test paměti SRAM a o výsledku informuje zpět ATB. Je
to tak?
b. Není přesně zadáno, co má navržený obvod přesně dělat - jaké operace/příkazy/testy má provádět. Je to pouze
naznačeno. Co vyplynulo z komunikace s testovacím inženýrem?
c. Není jasné, zda se u testované paměti budou provádět kvalitativní testy (zda paměť splňuje požadované parametry) nebo
kvantitativní testy (jaké má paměť parametry).

2. Dále se domnívám, že v kapitole 2, zejména pak v sekci 2.1. autor velmi často zabíhá do zbytečných a nepřehledných
detailů (zaměřuje se na detailní popis jedné funkcionality - proč např. popisuje implementaci signálu noc_counter?), zatímco
čtenář ztrácí přehled o celku.
a. Například, v podsekci 2.1.2 bych přivítal tabulku jednotlivých registrů v registrové mapě společně s popisem jejich funkce.
To by mimo jiné dalo čtenáři lepší přehled o tom, co obvod vlastně dělá.
b. Rovněž bych přivítal obrázky nebo bloková schémata místo textu.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Měl jsem možnost nahlédnout do VHDL kódů, které ale nejsou přílohou této diplomové práce. VHDL kódy jsou dobře
strukturované, přehledné a komentované. Není mi pouze jasné, proč autor použil návrhový styl, který je znázorněný ve
Zdrojovém kódu 2.5. Tento kód nastavuje v procesu novou hodnotu signálu address_counter_i. K tomuto procesu je
přidružen paralelní signálový příkaz, který nastavuje pomocný signál address_counter_next. Je to samozřejmě korektní
řešení, ale já osobně bych vše zahrnul do jednoho procesu (s vynecháním pomocného signálu).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Autor uvádí (a vedoucí práce to potvrzuje), že obvod byl úspěšně vyroben a používá se. Tedy, úkol byl splněn zřejmě beze
zbytku.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1. Proč jsou obvody pro úpravu úrovní napětí pouze ve směru od SRAM k testovacímu obvodu a nikoliv od testovacího
obvodu ke SRAM?
2. Pokud do SRAM zapíšeme střídavě 0x00 a 0xFF, bude v matici SRAM uložen šachovnicový vzor nebo sloupce nul a sloupce
jedniček?
3. Můžete pohovořit o tom, proč jste zvolil návrhový styl znázorněný ve Zdrojovém kódu 2.5 (komentář je výše)?
4. Z textu nepřímo vyplývá, že obvod obsahuje několik hodinových domén (například hodiny SPI, SYS_CLK, ...). Jaké hodinové
domény obvod obsahuje a jak jsou řešené přechody mezi nimi?
5. Měl jsem možnost nahlédnout do zdrojových kódů. Testbenche mají zvláštní tvar - vypadají jako torza. Proč?



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Autor vytvořil profesionální dílo v mezinárodní firmě, produkt je vyrobený a používá se. Autor musel kooperovat se
švýcarským zadavatelem, švýcarským kolegou, který provedl place and route a s testovacím inženýrem ve Spojených státech.
V tomto ohledu se jedná o nadprůměrnou práci. Bohužel, veškeré úsilí sráží předložená dokumentace. Přisuzuji to tomu, že
jak autor, tak vedoucí práce byli natolik "insidery", že si neuvědomili, že některé věci mohou být nezávislému čtenáři nejasné.

Podpis oponenta práce:


