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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o zadání obtížnějšího charakteru. Autor musel navrhnout a implementovat jednotku implementující

rozhraní 10Gb Ethernetu pro Arria 10 SoC, vytvořit design s vytvořenou jednotkou a jednotkou DMA a vytvořit
ovladač pro knihovnu DPDK.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Bakalářská práce splňuje zadání v celém rozsahu. Oceňuji, že autor ověřil funkčnost vytvořené komponenty

nejen v simulaci a v FPGA, ale ověřil správnost implementace jednotky i funkční verifikací.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má rozsah přibližně 44 normostran a je tudíž v obvyklém rozsahu. Všechny části technické

zprávy jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Prezentační úroveň zprávy je poměrně dobrá. Bakalářská práce je logicky strukturována, jednotlivé kapitoly na

sebe navazují. Pochopitelnost práce pro čtenáře je velmi dobrá. Rozsahy jednotlivých kapitol jsou přiměřené,
postrádám však alespoň základní popis převzatého DMA. Rovněž kapitola zabývající se implementací by mohla
být podrobnější.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po jazykové stránce je práce zdařilá, jen zřídka se objevují překlepy, jazyková neobratnost nebo jiné drobnější

prohřešky. Po typografické stránce je práce průměrně zdařilá, nedostatky spatřuji především v použitých
obrázcích, které mají v mnoha případech výrazně větší písmo než okolní text a v používání poznámkového
aparátu. V práci jsou míchány poznámky(vysvětlivky) pod čarou a v textu práce. Poznámkový aparát je rovněž
používán poněkud nedůsledně (např. někdy jsou použité anglické termíny vysvětleny, jindy nejsou). V jednom
případě je obrázek nevhodně oříznut. Za poněkud problematické považuji to, že na obrázky není přímo v textu
práce v mnoha případech odkazováno. Obrázky jsou ale umístěny vždy u textu, který doprovází a tudíž
nepovažuji tento prohřešek za příliš závažný.

6. Práce s literaturou 69 b. (D)
 Práce s literaturou je na průměrné úrovni. V práci jsou použity relevantní zdroje a vzhledem k praktickému

zaměření práce převažují zdroje elektronické, zejména firemní dokumentace a standardy. Převzaté prvky jsou
odlišeny. Za nedostatky považuji zkomolení názvů organizací a firem v bibliografické citaci (např. [5] Foundation,
T. L. místo The Linux Foundation nebo [12][13] Limited, A. místo ARM Limited) a v některých kapitolách chybí
odkazy na literaturu (např. v kapitole o asynchronních přechodech bych očekával odkaz na literaturu podle které
byly použité komponenty implementovány (např. komponenta obsahující two-deep asynchronní fifo)).

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Vytvořené programové řešení (komponenta pro FPGA a ovladač pro DPDK) je funkční a na velmi dobré úrovni.

Kód je velmi dobře komentován. Jelikož je vytvořené řešení součástí většího projektu, obsahuje i převzaté části.
Převzaté části jsou odlišeny na úrovni zdrojových kódů i v textu bakalářské práce. Autor ověřil funkčnost
vytvořené komponenty pro FPGA v simulaci, funkční verifikaci a prostřednictvím testovacího designu i v FPGA.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci praktického charakteru. Vytvořená jednotka je využívána v rámci problematiky řešené v

projektu Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů.
9. Otázky k obhajobě
 Bylo by možné upravit jednotku DMA tak, aby byla schopna fungovat efektivněji v případě, že nebude

problém s ACP řešitelný?
10. Souhrnné hodnocení 77 b. dobře (C)
 Vzhledem k obtížnějšímu zadání, dobrému zpracování, praktické upotřebitelnosti vytvořeného řešení, formálním

nedostatkům práce (zejména práce s literaturou a nedostatky ve formální úpravě) a dalším výtkám uvedeným
výše v posudku hodnotím celkově stupněm C.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

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

podpis
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