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1. Problem badawczy i jego znaczenie
Autor w swojej pracy zajmował się problemem rozwoju narzędzi programistycznych do
projektowania części analogowej układu CMOS VLSI, w celu dostosowania ich do projektowania
układów produkowanych w nowszych technologiach nanometrowych. Współczesne układy
analogowe są wytwarzane wraz z układami cyfrowymi w jednym układzie scalonym CMOS VLSI.
Do projektowania układów VLSI wykorzystywane są bardzo złożone specjalistyczne narzędzia
programistyczne. W związku ze stałym rozwojem technologii CMOS i zmniejszaniem wymiarów
elementów, każdorazowo konieczne jest możliwie proste i szybkie dostosowanie narzędzi
programistycznych do projektowania układów w nowszych technologiach. Dla części analogowej
układu scalonego jest ono trudniejsze, a projektowanie bardziej czasochłonne niż w przypadku
części cyfrowej. Układy cyfrowe są bowiem projektowane i wytwarzane w postaci matryc
złożonych z milionów identycznych lub nieznacznie się różniących makrokomórek. Proces
dostosowania polega głównie na przeskalowaniu rozmiarów elementów do mniejszych wymiarów.
Takie zmniejszenie rozmiarów elementów nie jest możliwe w przypadku układów analogowych,
w których niemal każdy posiada własną specyfikę, a modele elementów analogowych
w przeciwieństwie do elementów cyfrowych wymagają skomplikowanych opisów
matematycznych i ich przeskalowanie nie zachowuje własności elektrycznych układów. Stąd
układy analogowe wymagają indywidualnego podejścia do projektowania. Współcześnie
stosowane programy wspomagania projektowania układów analogowych np. SPICE wykorzystują
modele elementów uwzględniające liczne nieidealności i są doskonałym narzędziem do badań
symulacyjnych, lecz nie dają możliwości skalowania elementów. Z tego względu tematyka
komputerowego wspomagania migracji analogowych układów scalonych do nanometrowej
technologii CMOS jest ważna i aktualna, nawiązuje do najnowszych badań światowych w tej
dziedzinie i jej podejmowanie jest uzasadnione. Prace z tego zakresu mają charakter zarówno
naukowy, jak i praktyczny.
2. Wkład autora
Najważniejszym wkładem autora w rozwój narzędzi programistycznych do projektowania części
analogowej układu scalonego CMOS jest opracowanie oryginalnych algorytmów umożliwiających
migrację topologii układu analogowego ze starszej technologii do nowszej z zachowaniem
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właściwości elektrycznych układu. Algorytmy te autor zintegrował z istniejącymi narzędziami
programistycznymi. Do opracowania algorytmów wykorzystał algorytm Hook'a-Javeesa oraz
algorytmy genetyczne zmodyfikowane do potrzeb automatyzacji procesu migracji,
a do przyspieszenia obliczeń przetwarzanie równoległe w systemach wielordzeniowych
i wieloprocesorowych.
Algorytmy migracji technologicznej zostały zaimplementowane w dwóch wersjach. Pierwsza
wersja została opracowana dla systemów jednordzeniowych i wielordzeniowych. Wykorzystano
w niej wieloplatformowy interfejs programowania aplikacji Open Multi-Processing (OpenMP).
Umożliwia on tworzenie aplikacji dla systemów wieloprocesorowych z pamięcią współdzieloną.
Druga wersja została opracowana dla systemów z jednym lub więcej komputerami. Wykorzystano
w niej biblioteki MPICH2, standardu Message Passing Interface (MPI). Umożliwia on
komunikację pomiędzy procesami programów równoległych działających na jednym lub więcej
komputerach.
W celu weryfikacji algorytmów autor zaprojektował kilka analogowych układów CMOS. Są to:
zwierciadło prądowe, konwerter przestrzeni barw, integrator SI i para filtrów SI 5-go rzędu.
Do celów testowych użył technologii 180nm i dokonał migracji układów do technologii 90nm
i 65nm. Zaprojektowane układy przebadał symulacyjnie i przedstawił ich wyniki. Potwierdzają one
poprawność ich działania.
Otrzymane wyniki zostały wykorzystane do porównania efektywności migracji algorytmem
Hooke'a-Javees'a i algorytmem genetycznym. W wyniku porównania autor wybrał algorytm
Hooke'a-Javees'a i opracował specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające jego integrację
z profesjonalnymi narzędziami projektowania układów scalonych CMOS na poziomie layoutu.
W celu uzyskania layoutu autor wykorzystał środowisko firmy Mentor Graphics. Tak zintegrowane
środowisko pozwala dokonać automatyczną migrację części analogowej projektowanego układu
CMOS i wygenerować layout nadający się bezpośrednio do wytwarzania układu scalonego.
3. Poprawność
We wprowadzeniu rozprawy pracy zostały sformułowane trzy tezy. Sprowadzają się one
do stwierdzeń, że czas algorytmów migracji można skrócić wykorzystując systemy wielordzeniowe
i systemy wieloprocesorowe, że wysokiej jakości projekty można otrzymać integrując algorytmy
z profesjonalnymi narzędziami oraz, że można zmniejszyć czas potrzebny na migrację
technologiczną analogowych obwodów scalonych CMOS za pomocą proponowanych w pracy
algorytmów.
W celu potwierdzenia tez autor w kolejnych rozdziałach przedstawił zagadnienia teoretyczne,
zaproponował własne oryginalne oprogramowanie, zweryfikował je wykonując kilka projektów,
które przebadał symulacyjnie i zintegrował je z istniejącymi narzędziami programistycznymi
do projektowania części analogowej układu CMOS wraz z layoutem, ostatecznie potwierdzając
postawione tezy. Taki układ pracy i chronologia przedstawianych pojęć i zagadnień są poprawne.
Praca jest napisana bardzo zwięźle i dlatego trudno odnieść się do wielu jej osiągnięć. Autor
poświęcił mało uwagi analizie wyboru rozwiązań oraz analizie wyników działania algorytmów.
Do najważniejszych mankamentów pracy należą następujące zagadnienia mające wpływ
na potwierdzenie postawionych tez.
Tezy rozprawy, poza ich podaniem, nie są wymieniane w tekście na dalszych stronach
i odniesienie się do ich udowodnienia jest trudne mimo szczegółowej analizy całego tekstu.
W mojej ocenie tezy zostały potwierdzone opracowanymi algorytmami i badaniami otrzymanych
wyników testowania algorytmów, ale ich opis jest w wielu miejscach niewystarczający.
Dla poparcia tez autor przedstawił podstawy teorii, pokazał algorytmy obliczeń równoległych
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i pobieżnie sposób ich realizacji. W sposób naturalny można przyjąć, że przetwarzanie równoległe
jest efektywniejsze od przetwarzania szeregowego, jednak porównanie czasów przetwarzania obu
tych sposobów należało w pracy pokazać. Nie przedstawiono danych porównawczych metod
niezrównoleglonych i zrównoleglonych. Nie można się więc odnieść jakościowo i ilościowo do
korzyści płynących ze zrównoleglenia przetwarzania. W dwóch miejscach na stronach 40 i 41
autor omawia dwie wersje programów wykorzystywane do migracji technologicznej w systemach
równoległych. Autor, w dalszej części pracy, nie przedstawił i nie porównał wyników otrzymanych
dla tych wersji. Podobnie na s. 56 podano środowisko sprzętowe do przeprowadzenia testów
wielordzeniowych oraz wieloprocesorowych, ale autor w dalszej części pracy nie nawiązuje do
tego i nie są przedstawione, ani porównane, wyniki badań dla obu rozwiązań.
W pracy brakuje analiz dlaczego do realizacji algorytmu migracji wybrano bezgradientowy
algorytm Hooke'a Jeeves'a, a nie inny algorytm np. gradientowy.
Wyniki zawarte w tabeli 8.2 opisujące efektywność zaproponowanych rozwiązań są trudne do
oceny. Zgodnie z przedstawionym na rysunku 6.1 algorytmem działania procesu migracji,
algorytm doboru parametrów jest jednym z bloków znajdujących się w pętli kolejnych iteracji.
Brak wyraźnego rozgraniczenia czasu obliczeń poszczególnych elementów algorytmu
optymalizacji nie pozwala na precyzyjne porównanie efektywności algorytmu genetycznego oraz
algorytmu Hooke’a-Jeeves’a. Minimalne różnice w czasie wykonywania obliczeń pomiędzy
zupełnie różnymi metodami mogą świadczyć o niewłaściwym podejściu do wyznaczania tego
czasu. W obu metodach, prawdopodobnie najwięcej czasu obliczeń zajmują symulacje programem
HSPICE wykonywanym w każdej iteracji wraz z algorytmem migracji.
Mało miarodajne jest przyjęcie do celów porównawczych stałej liczby iteracji. Porównanie czasu
działania dwóch algorytmów iteracyjnych powinno zostać wykonane wg standardowego podejścia,
gdy wartość funkcji celu będzie mniejsza od zadanej dokładności, a nie dla założonej liczby 100
iteracji. Wg przyjętej przez autora metody – 100 iteracji, nie można ocenić także zbieżności
badanych metod, a co za tym idzie, efektywności algorytmów.
4. Wiedza kandydata
Treść rozprawy jest potwierdzeniem dużej wiedzy autora w dyscyplinie Informatyka. Potrafi on
tworzyć oryginalne algorytmy i integrować je z istniejącymi systemami informatycznymi
w oparciu o dostępne narzędzia. Ważną cechą informatyka jest umiejętność programowania
systemów przetwarzania równoleglego. Autor wykazał, że posiada wiedzę teoretyczną
o algorytmach optymalizacji i umiejętności praktyczne tworzenia oprogramowania
implementowanego w systemach wielordzeniowych i wieloprocesorowych. Posiadł także wiedzę
o obszarze badawczym, dla którego algorytmy i oprogramowanie było tworzone
tj. o nanometrowych technologiach wytwarzania układów VLSI wraz z opisem zjawisk fizycznych
towarzyszącym produkcji i wynikającymi z nich problemami dostosowania istniejącego
oprogramowania do projektowania części analogowej układów VLSI. Wykazał dobre rozeznanie
w istniejących narzędziach. zarówno akademickich jak i komercyjnych. Swoją wiedzę czerpał
z fachowej literatury i praktycznego tworzenia systemu informatycznego w zespole. Świadczy
o tym także bibliografia. Jest ona opatrzona 62 pozycjami wykazu literatury, w których zawarte
jest 5 pozycji prac współautorskich autora bezpośrednio związanych z rozprawą. Zawiera ona
wystarczająco obszerny przegląd istniejących rozwiązań z zakresu narzędzi wspomagania
projektowania układów analogowych w układach mieszanych CMOS VLSI. Publikacje autora
wskazują na umiejętność współpracy z innymi badaczami i projektantami tworzącymi duże
systemy programistyczne.
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5. Inne uwagi
Praca zawiera 11 stron numerowanych cyframi rzymskimi i 104 strony cyframi arabskimi. Jedynie
około dwie trzecie stron zawiera treść pracy. Pozostałe strony to przede wszystkim dodatki
zawierające wydruki programów, spis treści, oznaczenia użytych symboli oraz bibliografia.
W mojej ocenie to nie najlepiej dobrany udział zasadniczej części pracy do pozostałych informacji.
W wyniku takiego podziału niektóre ważne zagadnienia takie jak np. wymienione wcześniej
w recenzji analizy są potraktowane pobieżnie. Pod względem edycyjnym praca złożona bardzo
dobrze. Niestety słaba jakość niektórych rysunków np. 8.1÷8.3, odstaje od poziomu edycyjnego
pracy. W tekście pracy autor nie ustrzegł się także kilku błędów językowych oraz powtórzeń
tekstu. Na stronach 40 i 41 treść podrozdziału 6.5 jest właściwie powtórzeniem treści podrozdziału
6.4. Różnica polega na wypunktowaniu dwóch parametrów więcej w podrozdziale 6.4.
Wymienione w bibliografii pozycje literatury: [2] i [62] są tożsame.

6. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę opinie zaprezentowane w poprzednich punktach i wymagania zdefiniowane
przez artykuł 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
(z późniejszymi zmianami) moja ocena rozprawy pod względem trzech podstawowych kryteriów
jest następująca:
A. Czy rozprawa zawiera oryginalne rozwiązanie problem naukowego?
Zdecydowanie
TAK

X
Raczej TAK

Trudno
powiedzieć

Raczej NIE

Zdecydowanie
NIE

B. Czy po przeczytaniu rozprawy zgadzasz się, że kandydat posiada ogólną wiedzę teoretyczną
w dyscyplinie Informatyka?
X
Zdecydowanie
TAK

Raczej TAK

Trudno
powiedzieć

Raczej NIE

Zdecydowanie
NIE

C. Czy kandydat umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej?
Zdecydowanie
TAK

X
Raczej TAK

Trudno
powiedzieć

Raczej NIE

Zdecydowanie
NIE

Konkluzja
Biorąc pod uwagę wymienione wyżej osiągnięcia jak i wymienione wcześniej błędy
i usterki uważam, że praca spełnia wymagania stawiane przez odnośne przepisy
o stopniach naukowych i tytule naukowym i wnoszę o dopuszczenie Pana mgr inż. Mariusza
Naumowicza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
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