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Верификациjа

Верификациjа jе процес коjим се показуjе да имплементациjа
дизаjна задовољава спецификациjу
Постоjи више приступа верификациjи од коjих jе верификациjа
заснована на симулациjи преовлађуjућа
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Верификациjа заснована на симулациjи

Основна верификациона техника у употреби данас
Добро се скалира
Тестирање свих могући сценариjа jе некомплетно
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Огранићења симулациjе

Колико времена jе потребно да се свеобухватно стимулише оваj
пример?
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Временска експлозиjа за симулациjу

264 вектора пута 1 микросекунд = 584941 година
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Верификациjа формалним техникама

Не захтева верификационо окружење нити стимулус
Аутоматски верификуjе дизаjн помоћу алгоритама
Верификациjа може бити комплетна
Комплементарна jе симулационим техникама
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Логика рада
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Како се формалне технике разликуjу од симулационих
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Формалне методе и експлозиjа простора

Савремени RTL дизаjнови имаjу више стања него што jе атома у
свемиру
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Комплементарне технологиjе

Формалном се може побољшати симулациона покривеност
Симулациом се може побољшати формална покривеност
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Усваjање формалних метода
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Усваjање по величини дизаjна
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Усваjање по годинама
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Технологиjе базиране на формалним методама
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Лов на грешке, доказ

Лов на грешке
Велики броj RTL assertion
Успех jе пронађена грешка
Фокус jе на продуктивности

Доказ
Мањи броj упита фокусираних на спецификациjу
Успех jе доказ да особина дизаjна по спецификациjи
Фокус jе на квалитету
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Случаjеви коришћења

Случак Ко ради Категориjа
Верификациjа архитектуре Експерт и арх. Доказ
Верификациjа црна кутиjа Експерт или вер. Доказ или лов
Верификациjа протокола Дизаjнер или вер. Доказ или лов
Провере у имплементациjи Дизаjнер Лов

Покривеност Верификатор Лов
Аутоматска решења Дизаjнер или вер. Доказ или лов
Дебаговање чипа Дизаjнер или вер. Лов
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Верификациjа архитектуре

Циљеви
Откривање архитектурних грешака пре имплементациjе

Ресурси
Експерти за формалну верификациjу

Способности
Висок ниво формалне експертизе, абстракциjа, напредни алати

Инфраструктура
Формални алати, архитектурни модели на високом нивоу
абстракциjе

Метрике
Статус доказа
Време/напор потребни да се заврши доказ
Броj квалитативних грешака
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Верификациjа црна кутиjа

Циљеви
Откривање компликованих са краjа на краj грешака

Ресурси
Верификатор, експерт

Способности
Знање jезика и библиотека, формалних алата, формалног
планирања и абстрактних техника

Инфраструктура
Формални алати, формални IP, системи за праћење и планирање

Метрике
Броj грешака
Праћење напора и времена за доказе
Праћење покривености
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Верификациjа протокола

Циљеви
Доказ да се интерфеjси понашаjу према протоколу

Ресурси
Дизаjнер или врификатор, експерт у случаjу комплексних модела

Способности
Знање jезика и библиотека, формалних алата и ограничења
дизаjна

Инфраструктура
Формални алати, формални IP, системи за праћење и планирање

Метрике
Броj провера по блоку
Броj грешака
Напора
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Провере у имплементациjи

Циљеви
Поналажење грешака пре него што се дизаjн интерише у
верификационо окружење

Ресурси
Верификатор

Способности
Знање jезика и библиотека, формалних алата и ограничења
дизаjна

Инфраструктура
Формални алати, формални IP, системи за праћење и планирање

Метрике
Броj провера по блоку
Провера колико jе дизаjн стабилан када се интегрише
Напор, броj грешака
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Покривеност

Циљеви
Идентификуjе се комплекснот у дизаjну и затвара се покривеност

Ресурси
Верификатор

Способности
Знање jезика и библиотека, формалних алата и ограничења
дизаjна

Инфраструктура
Формални и симулациони алати, системи за праћење и планирање

Метрике
Праћње компликованих случаjева
Броj затворених случаjева
Напор
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Аутоматска решења

Циљеви
Проналажење грешака раниjе и доказ за специjалне случаjеве

Ресурси
Дизаjнер или верификатор

Способности
Нису потребне формалне способности

Инфраструктура
Алат за аутоматску верификациjу

Метрике
Броj грешака
Напор
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Дебаговање чипа

Циљеви
Тражење разлога грешака након фабрикациjе

Ресурси
Дизаjнер или верификатор, у комплесним случаjевима експерт

Способности
Знање jезика и библиотека, формалних алата и ограничења
дизаjна

Инфраструктура
Формални алати, системи за праћење

Метрике
Грешке
Напор
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План предавања

1 Концепти формалне верификациjе

2 Решења коjа пружа формална верификациjа

3 Случаjеви коришћења

4 Интеграциjа формалних метода

5 Аутоматски лов на грешке

6 Затварање покривености у симулациjи

7 Затварање формалне покривености

8 Закључак
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Како интегрисати формалне методе

Уведена су два концепа коjа показуjу за шта се формалне методе
могу да користе
Показано jе 7 случаjева у коjима формалне методе могу да се
користе
Шта jе потребно урадити да би тим кренуо да усваjа ове методе?
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Организациjа за лов на грешеке

Упослити неколико дизаjнера и верификационих инжењера
Циљ jе рано проналажење грешака
Лако за усваjање
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Организациjа за доказ

Формални експерт jе неко са искуством у формалноj верификациjи
Проводи више од пола времена на писање формалних особина
Експерти су потребни само за доказ
Шта ако нека особина не конвергира (долази до експлозиjе у
простору)
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Карактеристике успеха за доказ

Развиjене су потребне способности да би се примениле методе
Користе се системи за праћење и одговараjуће метрике
Формалне технике су саставни део верификационог плана
Разумеjу се предности и мане формалних техника
Постоjе експерти за формалну верификациjу
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Карактеристике неуспеха за доказ

Купуjу се алати коjи се на краjу не користе
Не развиjаjу се способности
Нема планирања, формалне методе се користе ad hoc
Нема повезаности са напретком комплетног верификационог
плана
Нема праћења напретка
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Аутоматски лов на грешке

Уобичаjене грешке у RTL дизаjну
Колико коштаjу грешке
Класе аутоматски провера
Типична решења
Разлике између “lint” и формалних метода
Како да укључите аутоматске провере у алат
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Дилема RTL дизаjнера

Време за дизаjн се све више скраћуjе
Не постоjи планирано време за додане ствари, као што су писање
особина

Не постоjи довољно времена ни за дизаjнирање
Како утврдити да jе имплементациjа на правом путу?

Ако се чека системска провера губи се доста времена
Коjе методе могу да се користе одмах
Потребно jе проналазити грешке док се имплементира дизаjн
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Коштање грешки

На нивоу RTL блока
Лако за проналажење и поправљање
Потребан jе само дизаjнер
Грешка се поправља у интервалу од 1 сата до 1 дана

На нивоу чипа
Тешко за проналажење и поправљање
Потребни су дизаjнери и верификациони инжењери
Грешка се поправља у интервалу од пар дана до пар недеља

Након фабрикациjе, у току програмирања
Велики проблем. Грешеке коштаjу у милонима
Укључени су дизаjнери, верификациони инжењери као и
менаџмент
Грешка се поправља месецима
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Расподела времена за верификациjу
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Методе верификациjе хиjерархиjског дизаjна

Уобичаjено верификационо окружење
Формалне методе
Аутоматксе провере
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Хиjерархиjски дизаjн - верификационо окружење

Потребно jе време да се развиjе окружење
Одговорност за проналажњењ грешки се пребацуjе на
верификационе инжењере
Грешка jе даље од RTL блока, па jе потребно дуже времена да се
пронађе
Опробана методологиjа коjу сви познаjу
Могуће поновно коришћење истог верификационог окружења
Потребно jе познавање савремених jезика за верификациjу
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Хиjерархиjски дизаjн - формалне методе

Проналаење крешака у току писања кода
Добиjа се дизаjн коjи jе знатно отпорниjи
Потребно jе време за учење нове методологиjе
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Хиjерархиjски дизаjн - аутоматксе провере

Lint
Формалне апликлациjе
Jако лако коришћењењ
Провераваjу се само неке функционалности
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Аутоматксе RTL провере

Провераваjу RTL према правилима извученим из искуства
Приморава се коришћење давања имена по правилима
Истражуjу се грешке у дизаjну и кодирању коjе се понављаjу

Симулациjа, синтеза, тестирање и перформансе
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Уобичаjене RTL провере

Конструкциjе коjе не могу да се синтетизуjу
Нежељени лечеви
Некоришћене декларациjе
Некоректни стилови кодирања (blocking / non-blocking)
Проблеми са “case” конструкциjом
Подразумевана имена за ресет и синхронизационе сигнале

43 / 85



Структурне провере

Алат уради брзу синтези и проверава нет-листу коjа се добиjе
Многи “lint” алати ово раде

Пронаћажење места у коду где може доћи до разликовања
синтезе и симулациjе
Комбинационе петље
Проблеми са “clock gating”
Сигнали коjи се управљаjу са више места
Провере мртвог кода
Провере машина стања
Логика коjа се не користи
Логика коjу ништа не контролише
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Поређење Lint и формалних аутоматских апликациjа #1

Аутоматске су за корисника
Примњеуjу се на нивоу блока као и чипа
Lint се базираjу на проверама на основу правила из искуства
Формалне се базираjу на проверама особина
Раде на RTL нивоу
Предности формалних:

Раде и на нивоу капиjа
Раде и у току функционалне верификациjе
Користе математичке методе
Раде секвенциjалну анализу
Потпуно окружење за проналажење грешки
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Поређење Lint и формалних аутоматских апликациjа #2
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Грешка коjу lint не може да пронађе
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Како користити аутоматксе могућности IFV-а

Потретно jе користити TCL команде алата
assertion -add -automatic
Алат све ради сам:

Нема писања особина
Не мора да се зна формална
Почиње се тестирање у току писања RTL-а
Помера се време проналажења грешки
IFV ради и lint део

48 / 85



План предавања

1 Концепти формалне верификациjе

2 Решења коjа пружа формална верификациjа

3 Случаjеви коришћења

4 Интеграциjа формалних метода

5 Аутоматски лов на грешке

6 Затварање покривености у симулациjи

7 Затварање формалне покривености

8 Закључак
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Врсте покривености #1

Извор покривености
Спецификациjа
Имплементациjа

Начин креирања
Експлицитан
Имплицитан

Функционална покривеност
Структурна покривеност
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Врсте покривености #2

51 / 85



Покривност кода

Коjе делови дизаjна су коришћени током верификациjе
Покривеност линиjа
Покривеност скокова
Покривеност услова у скоковима
Покривеност машина стања
Покривеност мењања вредности бита (toggle)

Даjе одгор на питање шта ниjе проверено
Ово ниjе провера функционалности дизаjна већ последица његове
верификациjе
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Структурна покривеност

Колико верификационо окружење оптерећуjе дизаjн.
Покривеност “assertion”-a

У симулациjи се ради аутоматски: броj падова и пролазака
Не даjе одговор на питанjе да ли jе довољно упита специфицирано

Показуjе покривеност угаоних случаjева
Да ли jе дизаjн тестиран до свог лимита
Примери: FIFO пун, празан, броj приступа FIFO-у
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Функционална покривеност

Коjе особине дизаjна су тестиране
Покривеност трансакциjа

Типови трансакциjа на одговараjућем интерфеjсу (ово долази са
VIP)
Пример: броj читања, писања, брзих трансакциjа и сл.

Функционална покривеност
Бележи функционалне догађаjе у самом дизаjну
Пример: да ли jе тестирана могућност два узастопна уписа
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Примери

Коjоj групи покривености припадаjу следећи искази и извештаjи?

1. cover {cnt == 15; cnt == 20};
2. Line 24 of test.vhd is never reached.
3. cover {numtran > 12};
4. cover {fifo_ov & state == CLEAN_FIFO};
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Метрике покривености

Основне: покривеност свих спецификациjа у RTL коду
Полу-аутоматске: Трансакционе или структурне

Провера да ли су се сви типови трансакциjа десили
Сигурност да jе дизаjн довољно оптерећен

Напредне: функционалне метрике
Да ли су све могућности дизаjна тестиране
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Рупе у покривености

Покривеност кода
Мртав код због лошег RTL стила
Некоришћене функциjе унутар коришћених IP блокова

Функционалне рупе
Покривеност jе лоше моделована
Спецификациjа jе лоше тумачена
Некомплетан стимулус за окружење
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Изазов затварања покривености
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Проблем затварања покривености

Потребна или тражена 100% покривеност
Неки случаjеви су тешки или немогући за достизање

Потребан веома велик напор
Шта год да се уради покривеност остаjе иста
Потребни веома комплексни верификациони случаjви да би се
стигло до тражене покривености
Ове случаjеве jе потребно ручно додати пажљивим одабиром
вектора за стимулус

Бачено време
Да би се постигли одговараjући случаjеви, некада их jе потребно
ручно направити
После промене дизаjна поребно jе све ручне сценариjе поново
покренути
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Изазов достижности

Мртав код лако доспева у дизаjн
Ово може да се деси због конфигурациjе дизаjна
Можда jе стварно грешка у питању

Мртав код може да спречава напредак покривености
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Пример

Да ли у наредном коду постоjе линиjе коjе се никада неће
извршити?

always @* begin
T = 1’bx;
case (R)
2’d0: T = 1’b0;
2’d1: T = 1’b1;
2’d2: T = 1’b1;
2’d3: T = 1’b0;
endcase

end
always @* begin

if (a) R = 2’d0;
else if (b) R = 2’d1;
else R = 2’d3;

end
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Уобичаjени методи за затварање покривености

Ручно прегледање и анализа
Ручно додавање изузетака уколико jе конфигурациjа неповољна
Ручно додавање сценариjа

Ово се може исплатити уколико се гађа достижан случаj
Уколико jе тражени случаj недостижан баца се време
У сваком случаjу се троши време на анализирање и прављење
специjалних случаjева
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Традиционално затварање покривености
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Затварање покривености помоћу аутоматских алата
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ROI аутоматског приступа

Како израчунати колики jе ROI ако се користе аутоматски
методи?

N = броj недостижних случаjева
T = време да се случаj ручно испита
ROI = уштеђено време
ROI = N x T
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План предавања

1 Концепти формалне верификациjе

2 Решења коjа пружа формална верификациjа

3 Случаjеви коришћења

4 Интеграциjа формалних метода

5 Аутоматски лов на грешке

6 Затварање покривености у симулациjи

7 Затварање формалне покривености

8 Закључак
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Затварање формалне покривености

Како се изборити са особинама коjе нису дошле до свог закључка
Главни разлог за недоказане особине jе експлозиjа простора
Основни методи за смањење величине простора дизаjна коjи
треба претражити

Параметри
Константе
Постваљање црних кутиjа у дизаjн
Постављање тачки сечења у дизаjн

Формална анализа jе експоненциjална у своjоj суштини
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Недоказљиве особине #1
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Недоказљиве особине #2

После неког времена дубина анализе ће стати.
Када анализа стане, контра-примери ван те дубине се не могу
наћи
Како време тече, све jе теже наћи контра-пример или доказ
Недоказљиве особине су оне за коjе алат ниjе нашао:

доказ
контра-пример

Недоказиве особине су саставни део формалне анализе
Свака особине почиње као недокатана
За комплексне дизаjне, недоказане особине су неизбежне

Зависне су од величине простора претраге самог дизаjна као и
саме особине
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Разлози недоказљивости

Проблеми са алатима и рачунарским ресурсима
Ниво напора коjи се користи
Алгоритам коjи се користи за анализу
Расположива мемориjа

Проблеми са дизаjном и особинама
Простор претраге за дизаjн
Простор претраге за особине
Инициjално стање дизаjна
Броj улаза у дизаjн
Ограничења за дизаjн
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Шта радити са недоказаним особинама

Прелазак на други метод анализе одобине, симулациjа или
емулациjа
Мењање опциjа у формалном алату ->

Jедноставан метод коjи прво треба пробати
Смањити простор стања проблема

Смањити простор стања особина
Модификовање особине
Другачиjе, jедноставниjе, написати особину а да значење остане
исто

Смањити простор стања дизаjна ->
Jедноставне абстракциjе на дизаjну
Комплексне абстракциjе на дизаjну
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Опциjе у формалном алату

Постављање већег нивоа напора, дужег времена за доказивање
особине
Покретање алата са могућношћу коришћења већег броjа jезгара
Употреба тачно одређеног алгоритма за доказивање
Употреба jаче станице за покретање алата
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Смањење простора стања дизаjна

Употреба алата на нижем нивоу хиjерархиjе
Додавање нови спецификациjа за огранићење улаза
Лаке абстракциjе на дизаjну
Напредне абстракциjе на дизаjну
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Лаке абстракциjе

Мењање параметара дизаjна
Ограничење дизаjна константама
Означавање делова дизаjна као “црне кутиjе”
Додавање места сечења у дизаjн
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Смањење простора параметрима

Параметри се могу променити тако да се простор стања смањи
Често мењање параметара не утиче на контролу логику коjа се
верификуjе

Особине на контролноj логици се наjчешће неће променити
Особине на путу података се могу променити

Веома корисно за лов на грешке
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Примери

Смањење ширине магистрала
#(.DW(128), .AWID(12), ...)
#(.DW(8), .AWID(2), ...)

generic map (DW=>128, AWID=>12)
generic map (DW=>8, AWID=>2)

Смањење дубине FIFO-а
dp_fifo #(.DEPTH(64)) u_fifo (...);
dp_fifo #(.DEPTH(4)) u_fifo (...);

u_fifo: dp_fifo generic map (DEPTH => 128) ...
u_fifo: dp_fifo generic map (DEPTH => 2) ...
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Смањење простора константама

Неки улази или унутрашње вредности могу бити постављене на
константну вредност
Ово се лако може употребити на следећим елементима

Скен, тест, “CE” пиновима
Други пинови везани за конфигурациjу, “mode select”
Интерни пут података
Интерни конфигурациони регистри

77 / 85



Примери

Скен, тест, “CE” пиновима
constant scan_en 0

Интерни пут података
constant mul_a [15:0] 16’d0

Интерни конфигурациони регистрима
constant conf_u.cfg[1:0] 2’b10
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Смањење простора методом црне кутиjе

Делови дизаjна могу бити уклоњени из простра стања,
проглашавањем тих елемената за црне кутиjе
Излази црних кутиjа постаjу улази за формални алат

Новонастали улази могу даље бити ограничени претходно
наведеним техникама

Докази добиjени на оваj начин могу бити коректни
Уловљене грешек не мораjу бити коректне

Потребна jе даља анализа
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Примери

Мемориjе
blackbox sram256x8

Комплексна логика
blackbox mul

IP модул
blackbox i_buy_this
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Смањење простора методом сечења

Комплексни делови дизаjна могу бити уклоњени из COI (Cone of
Influence)

Множачи, LFSR, филтери, DSP ...
Место сечења постаjе контролна тачка за формални алат

Добиjени докази могу бити коректни
Уловљене грешек не мораjу бити коректне

Потребна jе даља анализа
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Пример

Сечење комплексних елемената
cutpoint mul_u.res
cutpoint filter_u.lfsr
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План предавања

1 Концепти формалне верификациjе

2 Решења коjа пружа формална верификациjа

3 Случаjеви коришћења

4 Интеграциjа формалних метода

5 Аутоматски лов на грешке

6 Затварање покривености у симулациjи

7 Затварање формалне покривености

8 Закључак
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ABC формалне верификациjе

Доказ (Assurance)
Лов на грешке (Bug hunting)
Затварање покривености (Coverage closure)
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Комплементарне технологиjе
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