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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a implementovat MAC vrstvu síťového rozhraní 10 GbE a odladit výslednou

implementaci nad technologií Intel Arria 10 SoC. Současně pro tuto technologii vytvořit na procesoru ARM DPDK
rozhraní, které bude odpovídat fyzickému síťovému rozhraní. Práce byla náročná zejména díky širokému záběru
řešené problematiky. Bylo nutné vzájemně propojit znalosti tvorby firmware se znalostmi tvorby ovladačů a
nízkoúrovňového software tak, aby mohlo vzniknout napojení 10GbE rozhraní do systému DPDK. Výsledkem práce
je implementace systému MAC vrstvy i DPDK rozhraní.

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 a řešené

problematice rozuměl.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončována na poslední chvíli. Ve velmi krátkém čase bylo možné provést korekci jenom vybraných

částí práce.
5. Publikační činnost, ocenění
 Výsledky práce studenta nebyly prezentovány na žádné soutěži. Práce má spíše implementační charakter, není

zde publikační potenciál.  Nicméně zejména implementace MAC vrstvy pro Intel FPGA Arria 10 má široké
uplatnění v řadě systémů, a to nejen díky velmi nízké latenci.

6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Student měl za úkol navrhnout a implementovat MAC vrstvu 10 GbE rozhraní na platformě s FPGA Arria 10 SoC a

vytvořit k fyzickému rozhraní DPDK rozhraní v systému Linux.  Aktivita studenta postupně s časem narůstala.
Nakonec se studentovi podařilo vytvořit MAC vrstvu, která vyžaduje relativně malé nároky na hardwarové zdroje a
vykazuje nízkou latenci. Výsledky práce jsou tak prakticky velmi dobře použitelné. Bohužel text práce vznikal až na
poslední chvíli a tak některé části nebylo možné již korigovat. Nicméně i tak student vytvořil kvalitní práci. Proto
navrhuji hodnocení stupněm B - velmi dobře.

 

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

 

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