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Укратко о предмету

I Примени формалних метода у проjкетовању и
верификациjи сложених дигиталних система

I Нагласак предмета jе на примени формалних метода, а не
на развоjу самих алата



Потребна и стечена знања

I Потребно добро познавање Register Transfer Level (RTL)
моделовања

I Assertion-Based Verification (ABV) заснован на SVA jезику
I Методологиjа проjектовања и верификациjе RTL

модела помоћу Formal Verification (FV) алата
I Теориjске основе рада алата коjи се користе у формалноj

верификациjи



Мапа предмета



Литература

I Erik Seligman, Tom Schubert, M V Achutha Kiran Kumar,
“Formal Verification - An Essential Toolkit for Modern VLSI
Design”

I Скрипта за вежбе, са модификациjама
I Eduard Cerny, Surrendra Dudani, John Havlicek, Dmitry

Korchemny, “SVA: The Power of Assertions in SystemVerilog
(2nd)”

I Thomas Kropf, “Introduction to Formal Hardware Verification”



Полагање предмета

I 30p теориjа - 70p лабораториjа
I 10p задаци у материjалу за вежбе
I два задатка од по 30p ики проjекат за 60p
I 30p теориjа - одговори на мања питања



Алати

I JasperGold
I Yosus
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Обећања у односу на симулациjу

I FV - формалне методе
I Боља покривеност угаоних случаjева
I За нове RTL моделе нема потребе за jедноставним тест

окружењима
I Мале промене на RTL моделима не захтеваjу дуге

симулациjе



Шта су формалне методе у верификациjи

I Математичка анализа могућег понашања дизаjна
I Симулациjа - Израчунавања резултата за одређене

вредности



Поређење формалних метода и симулациjе



Циљ предмета

I У прошлости формалне методе су биле у фокусу
истраживачке заjеднице, а мање у инжењерским
проjектима

I Само стручњаци су могли да користе ове методе
I Методе су узнапредовале толико да су обавезан корак у

проjектовању многих блокова
I И даље постоjи страх код инжењера да користе ове алате
I Фундаментално другачиjи поглед на дизаjн у односу на

симулациjу
I Фокус предмета jе на методологиjи употребе формалних

метода
I Методологиjа jе предвиђена за RTL моделе и ради са

доступним алатима великих фирми



FV и ABV

I ABV jе предуслов за FV
I ABV може да се користи у симулациjи



Предности коришћења ABV

I Грешка се види значаjно раниjе
I Скраћуjе се време за уклањање грешака
I Када се грешка догоди последица jе већа



Предности формалних метода

I Потпуна покривеност
I Кратки примери и контра-примери
I Угаони случаjеви
I Анализа заснована на на стањима и излазу а не улазу
I Анализа бесконачних путања



Случаjеви коришћења

I FV за комплетну покривеност
I FV за лов на грешке
I FV за истраживање дизаjна



FV у току развоjа



FV коjе нису покривене овим предметом

I FV активна област истраживања
I Синтеза особина (паметни lint алати...)
I Симболичка симулациjа
I Моделовање и верификациjа на нивоима апстракциjе

вишим од RTL
I FV за софтвер
I FV алати се развиjаjу унутар великих Very Large Scale

Integration (VLSI) компаниjа (не само Electronic Design
Automation (EDA))



Историjа развоjа FV алата

I Аутоматско резоновање
I Примена у оквиру рачунарских наука
I Провера модела се поjављуjе почетком 80-тих
I Поjава Binary Decision Diagram (BDD) почетком 90-тих

доводи до поjаве првих индустриjских алата
I Први алати су за Logic Equivalence Checking (LEC)



Стандардизациjа jезика за особине

I До почетка 2000 сваки алат jе имао своj jезик
I Open Verification Library (OVL)
I Property Specification Language (PSL)
I SVA



Изазови приликом коришћења FV

I Фундаментална ограничења математике - Геделова
теорема

I У основи FV jе Boolean Satisfiability Problem (SAT)
проблем, коjи jе Nondeterministic Polynomial Time (NP)
комплетан

I Користе се хеуристике, што у алатима, што у примени



Поступци за савладавање комплексности

I Поклапање стања
I Ограничени докази
I Декомпозициjа доказа
I Циљана верификациjа
I Смањење величине проблема
I Раздваjање случаjева
I Апстракциjе дизаjна и података



Мотивациони закључак

I FV ниjе техника коjа решава jедан проблем
I FV jе генерална техника коjа може да се примени у доста

корака током развоjа


