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Pokyny pro vypracování

Seznamte se s problematikou linuxových ovladačů a implementací existujících IP jader realizujících síťové
rozhraní.

Seznamte se s problematikou linuxových ovladačů se zaměřením na komunikaci s FPGA moduly a síťovým
rozhraním. Nastudujte současná řešení 1G i 10G Ethernetových IP jader pro FPGA a jejich podporu v
linuxovém jádře. Dále se seznamte se standardními rozhraními typu AXI, které by měly být využity v návrhu.

Navrhněte řešení síťového rozhraní pro 1G ethernet s ovladačem pro Linux. Rozhraní by mělo počítat s
případným rozšířením pro 10G variantu. Toto řešení implementujte na desce s FPGA dodanou vedoucím
práce.

Implementované řešení otestujte a zaměřte se na verifikaci jednotlivých funkčních bloků návrhu.

Seznam odborné literatury

Dodá vedoucí práce.
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Rešeřse

5





Kapitola 3
Analýza
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