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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo seznámit se se síťovým procesorem NXP QorQ LS2088A a k tomuto procesoru navrhnout a

implementovat v prostředí QEMU podporu pro síťová rozhraní. Práce byla náročná zejména rozsahem řešené
problematiky. Student musel nastudovat relativně složitý procesor a navíc se musel seznámit s poměrně
komplexními systémy DPDK a QEMU. Díky nutnosti orientovat se ve všech těchto systémech nebyl návrh
výsledného řešení jednoduchý. Student pracoval svědomitě a vytvořil funkční řešení, které najde uplatnění v rámci
projektu SProbe.

2. Práce s literaturou
 Student čerpal jak z literatury doporučené, tak z literatury získané vlastní aktivitou.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl během řešení bakalářské práce aktivní. Navrhovaná řešení pravidelně konzultoval se svým vedoucím,

ale i s dalšími řešiteli projektu SProbe. Na konzultace byl vždy připraven a řešené problematice vždy rozuměl.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončována na poslední chvíli, takže nebylo možné ji před odevzdání celou korigovat. Nicméně je

potřeba říct, že výsledná práce je kvalitní a je psaná dobrou angličtinou.
5. Publikační činnost, ocenění
 Výsledky práce studenta nebyly prezentovány na žádné soutěži. Práce má spíše implementační charakter.

Výsledek práce najde uplatnění v rámci projektu SProbe.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Student měl za úkol navrhnout a implementovat emulaci síťového procesoru NXP QorQ LS2088A v prostředí

QEMU. I přes poměrně složitou problematiku student navrhl funkční řešení, které bude použito v rámci projektu
SProbe. Text práce byl sice dokončován na poslední chvíli a nebylo jej tak možné plně korigovat. Výsledný text je
nicméně i tak po jazykové stránce velmi kvalitní. Zde je potřeba zmínit, že práce je psána v angličtině. Na základě
těchto skutečností navrhuji hodnocení práce stupněm B - velmi dobře.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 31. května 2018
.................................
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