
EVOLUČNÍ NÁVRH TESTOVACÍCH OBVODŮ 

Pečenka Tomáš 
Informační technologie, 1. ročník, prezenční 

Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. 
Ústav počítačových systémů,  

Fakulta informačních technologií, VUT v Brně 
Božetěchova 2, 612 66 Brno, Česká Republika 

pecenka@fit.vutbr.cz 

Abstrakt - Tento příspěvek se zabývá využitím evolučních technik pro 
generování syntetických testovacích obvodů na úrovni meziregistrových 
přenosů. V příspěvku je prezentována metoda, která využívá evolučních technik 
pro generování testovacích obvodů s požadovanou strukturou a požadovanými 
diagnostickými vlastnostmi. Je prezentován vytvořený nástroj a jím dosažené 
výsledky. V závěru je diskutováno pokračování v rámci disertační práce. 
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1 Úvod 

Pokud se zabýváme návrhem nových metod a nástrojů z oblasti automatizovaného návrhu 
elektronických obvodů, potřebujeme mít k dispozici množinu obvodů, na nichž bychom měli 
možnost ověřit jejich funkčnost a popřípadě porovnat námi dosažené výsledky s výsledky jiných 
autorů. V současné době je k dispozici několik sad testovacích obvodů (tzv. benchmarkových 
obvodů) [1]. Tyto sady obsahují obvody různých vlastností, popsané na různých úrovních v 
závislosti na jejich určení. V současné době však není k dispozici ucelená množina strukturou 
popsaných testovacích obvodů na úrovni meziregistrových přenosů (Register Transfer level – RT). 
Vzhledem k potřebě mít takovou sadu testovacích obvodů k dispozici pro ověřování metod a 
nástrojů pro analýzu testovatelnosti obvodů na úrovni RT, je potřeba se zabývat tím, jak testovací 
obvody na této úrovni získat. 
 V literatuře (např. [2], [3]) se můžeme setkat s novým přístupem k vytváření testovacích 
obvodů - generování syntetických testovacích obvodů. Výhodou tohoto přístupu je možnost řídit 
vlastnosti generovaných testovacích obvodů. Cílem této práce je využít tohoto přístupu a navrhnout 
metodu, která bude umožňovat vytvářet syntetické testovací obvody s požadovanými strukturálními 
(počet a typ použitých prvků, počet primárních bran obvodu) a diagnostickými vlastnostmi 
(řiditelnost a pozorovatelnost uzlů obvodu). 

2 Automatický návrh testovacích obvodů 

Byla navržena a implementována metoda, která využívá evolučního programování (EP) pro návrh 
testovacího obvodu požadovaných vlastností. Uživatel má možnost specifikovat požadavky na 
vytvářený obvod a parametry evolučního algoritmu (počet generací, velikost populace, nahrazovaná 
část populace a pravděpodobnost mutace) prostřednictvím vstupního souboru. Návrh obvodu je pak 
realizován jako řešení optimalizačního problému, který je definován jako hledání nejvhodnějšího 
propojení zadaných prvků tak, aby výsledný obvod splňoval uživatelem stanovená kritéria.  
 Pro řešení optimalizačního problému byl sestaven jednoduchý evoluční algoritmus: selekce a 
nahrazení je realizováno turnajem. Reprodukce je realizována pouze operátorem mutace, který 



pracuje přímo nad strukturou obvodu. Výsledkem evolučního procesu je obvod popsaný vnitřní 
reprezentací programu. Výsledný obvod je na závěr uložen ve formě VHDL kódu. Použití tohoto 
výstupního formátu je předpokladem pro širší využití navrženého nástroje a jím generovaných 
testovacích obvodů. 

2.1 Ohodnocení fitness 

Ohodnocení kvality obvodu se skládá ze tří částí: ohodnocení struktury obvodu, ohodnocení spojů a 
ohodnocení testovatelnosti obvodu. Hodnota každého členu fitness funkce, stejně jako celková 
hodnota fitness funkce, je v intervalu <0, 1>. Váhy jednotlivých členů byly určeny experimentálně. 
Vyšší hodnota fitness představuje lepší řešení. 
 Ohodnocení struktury obvodu spočívá v hledání prvků obvodu, jež nemají vliv na chování 
obvodu a jejichž odstraněním se chování obvodu nezmění. Pokud je výsledkem analýzy obvodu 
zjištění, že obvod takové prvky obsahuje, neprobíhá již ohodnocení spojů a testovatelnosti. Oba 
zbývající členy fitness funkce se v tomto případě nastaví na hodnotu 1. Pokud obvod takové prvky 
neobsahuje, následuje analýza spojů obvodu. Analyzuje se, zda nejsou primární vstupy obvodu 
přímo spojeny s primárními výstupy obvodu a zda není  vzájemně spojeno více vstupů u 
jednotlivých prvků. Poslední částí ohodnocení je ohodnocení testovatelnosti obvodu. 
Testovatelnost obvodu je posuzována na základě parametrů řiditelnosti a pozorovatelnosti bran 
obvodu. Pro ohodnocení průměrné řiditelnosti (pozorovatelnosti) je využit program ADFT Ing. 
Josefa Strnadela [4]. Hodnoty pozorovatelnosti a řiditelnosti zjištěné tímto nástrojem se porovnávají 
s požadovanými hodnotami. 
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3 Výsledky experimentů 

Byl proveden soubor experimentů s cílem ověřit, že navržená metoda funguje podle našich 
požadavků. Jedním z provedených experimentů (výsledky dalších experimentů viz [5]) byl 
experiment zaměřený na zjištění, v jakém rozsahu je pro daný obvod schopen vytvořený nástroj 
plnit požadavky řiditelnosti a pozorovatelnosti.  

 
Obrázek 3: Rozsah plnění požadavků testovatelnosti 

 Experiment se skládal ze dvou částí. V první části (a) byla nastavena pevná řiditelnost a měnila 
se požadovaná pozorovatelnost bran obvodu. V druhé části (b) byla nastavena pevná 
pozorovatelnost a měnila se požadovaná řiditelnost bran obvodu. Výsledky byly získány pro obvod 
se 30 prvky. Vynesené hodnoty představují průměrné hodnoty získané z 5ti nezávislých spuštění 
programu. Průměrná doba generování jednoho obvodu byla 23,7 minuty (Pentium II - 2,5GHz, 
256MB). 



4 Pokračování práce 

V tomto příspěvku bylo prezentováno využití optimalizační metody evolučního programování pro 
návrh testovacích obvodů. V rámci této práce byly zkoumány také další optimalizační metody s 
cílem vzájemně porovnat jejich výsledky. Zajímavých výsledků bylo dosaženo zejména pomocí 
metody simulovaného žíhání. Z dosažených výsledků je patrné, že použití metody simulovaného 
žíhání vede k pomalejší konvergenci než při použití EP, ale výsledná řešení nalezená touto metodou 
jsou lepší než při použití EP. Na základě těchto výsledků je pak možné uvažovat o využití 
kombinace optimalizačních metod simulovaného žíhání a evolučního programování pro návrh 
testovacích obvodů. 
 Další pokračování této práce bude spočívat v odstranění omezení, která v sobě navržená metoda 
v současnosti skrývá. Jedním z těchto omezení je, že uživatel má možnost specifikovat pouze 
omezenou množinu prvků, z nichž se mohou obvody skládat. Dalším omezením je pak časová 
náročnost návrhové metody. Pro každý navržený obvod musí být ohodnocena jeho struktura a 
testovatelnost, což je pro složité obvody časově náročná operace. Cílem další práce tedy bude 
umožnit uživateli definovat si své vlastní prvky, z nichž se bude obvod skládat a omezit dobu 
potřebnou pro analýzu struktury a testovatelnosti obvodu. 
 Řešení výše uvedených problémů by mohl představovat návrh formální reprezentace prvků 
obvodu tak, aby tato reprezentace umožňovala jak efektivní vytváření testovacích obvodů tak 
efektivní analýzu struktury a testovatelnosti navrhovaných obvodů. Formální reprezentace prvků by 
měla být vytvářena na základě popisu chování prvků v jazyce VHDL. Analýza testovatelnosti 
obvodu pak bude probíhat nad vytvořenou formální reprezentací prvků. Zkrácení doby potřebné pro 
analýzu testovatelnosti obvodu bude možné dosáhnout tím, že analýza testovatelnosti obvodu 
nebude opakovaně probíhat nad celým obvodem, ale vždy jen nad tou částí obvodu, jejíž struktura 
byla změněna operací mutace. Pro tyto účely je potřeba vytvořit algoritmus, který identifikuje části 
obvodu ovlivněné operací mutace. Řešení výše uvedených problémů vybudované na formální 
reprezentaci prvků bude tématem mé disertační práce.  

5 Závěr 

V příspěvku byla prezentována nová metoda pro generování syntetických testovacích obvodů s 
požadovanými diagnostickými vlastnostmi. Navržená metoda a vytvořený nástroj byly 
prezentovány na konferenci ETS’04 [5]. Jedná se o nový přístup pro generování testovacích obvodů 
s požadovanými diagnostickými vlastnostmi. Použití výstupního popisu obvodu v jazyce VHDL je 
předpokladem pro širší využití navrženého nástroje a jím vygenerovaných testovacích obvodů. 
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