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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Bakalářská práce se zabývá emulací síťového rozhraní z SoC NXP QorQ LS2088A v prostředí QEMU a to

včetně emulace vybraných akceleračních jednotek.
Student se musel seznámit s principy sběrnice a adresování na zařízeních PCI, nastudovat emulační nástroj
QEMU a systém DPDK. Také musel zasáhnout do jádra OS Linux. Práci hodnotím jako obtížnější, protože žádná
z výše popsaným technologií čí nástrojů nebyla probírána v rámci bakalářského studia.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadaní je splněno ve všech bodech bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce splňuje formální požadavky na rozsah, tak i na rozdělení teorie a samotného jádra práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je rozdělena do přehledných kapitol. Vytvořený text je snadno pochopitelný a velmi čtivý. Kapitoly a

podkapitoly na sebe dobře navazují. Zde bych pouze vytknul některé dopředné reference, které jsou uvedeny
bez odkazu na kapitolu nebo stránku.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Text práce je napsán v anglickém jazyce. Úroveň jazyka je velmi dobrá a v textu jsem nenašel téměř žádné

překlepy nebo jiné chyby. Z typografického hlediska je práce velmi dobře napsána a není jí co vytknout.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce obsahuje 29 pramenů, ze kterých student čerpal. Bohužel téměř všechny kromě jednoho zdroje jsou

dostupné pouze online. V citacích jsem našel jedinou závažnou chybu a to u citace č. [18], kde chybí autor i přes
to, že na stránkách je přímo uveden.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Student vytvořil plně funkční emulovanou síťovou kartu, která je funkcionálně téměř shodná se síťovou kartou na

reálné platformě NXP LS2088A. Vytvořený výsledek byl demonstrován s použitím aplikace, která je standardní
součástí DPDK a předvedl tak, že i jeho implementace síťové karty je plně kompatibilní s tímto frameworkem.
Jako jedinou vadu vidím v tom, že student důkladně neotestoval některé méně často používané offload jednotky,
které implementoval. Vzhledem k celkové složitosti práce tento nedostatek nevnímám jako závažný.

8. Využitelnost výsledků
 Implementace emulace karty síťové karty se stejnými vlastnostmi jako se nachází na NXP LS2088A bude dále

využita v projektu SProbe pro automatizované testování vyvíjeného softwaru.
Samotný text velmi dobře popisuje a shrnuje principy použité v QEMU a postup přidání nového zařízení. Díky
tomuto je možné práci použít i jako studijní materiál, jak přidat nová zařízení do emulačního prostředí QEMU.

9. Otázky k obhajobě
 1. V práci uvádíte podporu Jumbo rámců. Jaká je maximální velikost takovýchto rámců na Vámi vytvořené

emulované síťové kartě a čím je tato velikost omezena?
2. Jaké maximální propustnosti Vaše implementace dosahuje?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Student vytvořil aplikaci, která je klíčová pro automatizované testy v rámci výzkumného projektu SProbe. Také

vytvořil velmi dobrý základ emulačního prostředí pro NXP LS2088A, na které je možné navázat a přidat další
moduly, pro potřeby tohoto projektu.
Samotná zpráva také poslouží jako úvod do obecně špatně dokumentovaného emulačního prostředí QEMU a
tudíž na ni mohou navázat jiní studenti. Dále kladně hodnotím, že si studen pro samotný text zvolil anglický jazyk
a tak je práce dostupná i pro zahraniční čtenáře, kteří by chtěli s QEMU pracovat. Mimo jiné práce splňuje
všechny realizační a formální požadavky bez zásadních chyb.
Jediný mírný nedostatek, který je v práci možné nalézt, je neúplné otestování všech implementovaných offload
jednotek, ovšem takových, které nejsou kritické pro funkčnost samotné emulované karty.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům navrhuji známku  B - velmi dobře.

 

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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