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Text posudku:

Moderní síťové karty poskytují řadu funkcí, které umožňují akcelerovat zpracování síťového provozu
pomocí specializovaného hardware a omezit tak množství práce, kterou musí vykonat operační
systém jehož kód běží na generickém hardware. Pro rychlosti od 10Gbps je taková akcelerace
dokonce nutná pro zpracování síťových paketů na linkové rychlosti. Akcelerační funkce špičkových
síťových karet jsou však často proprietární, málo dokumentované a k jejich plnému využití je
nezřídka nutné používat proprietární ovladače od výrobce karty, což je zejména v prostředí OS
Linux nežádoucí.

Cílem práce bylo prostudovat akcelerační funkce vybraných síťových karet a na základě toho
navrhnout jednotný konfigurační mechanizmus, který by umožnil využívat akcelerační funkce mo-
derních síťových karet pro akceleraci některých klasifikačních a filtračních úloh v linuxovém sub-
systému pro řízení toku síťového provozu.

Práce je spíše rešeršního charakteru, její implementační část má rozsah zhruba 3 tisíc řádků
kódu. Tomu pak odpovídá členění její textové části. Těžiště práce spočívá v analýze, kde autor ve
třech kapitolách poskytuje přehled typických hardwarově akcelerovaných operací, přehled akcele-
račních funkcí pěti vybraných špičkových síťových karet pro agregované rychlosti 10–100 Gbps, a
nakonec také přehled využití různých typů akcelerací v jádře OS Linux.

V této (poslední) části analýzy se autor také věnuje využití moderních akcelerátorů v sub-
systému pro řízení toku (traffic control), který umožňuje řídit kvalitu služby síťového provozu v
závislosti na vlastnostech jednotlivých paketů a jejich příslušnosti k síťovým tokům (spojením).
Klasifikace paketů (nejen pro tyto účely) vyžaduje analýzu obsahu paketů v závislosti na proto-
kolu. Tuto činnost tradičně vykonával operační systém, ale s rostoucími rychlostmi síťových spojení
(10 Gbps a více) přestává výkon běžného kódu běžícího na hostitelském procesoru stačit a vedle
snížení propustnosti zavádí do síťového provozu také značnou latenci.

Autor v práci identifikuje řadu problémů spojených s akcelerací klasifikačních a filtračních úloh
v tomto subsystému OS Linux. Vedle malé flexibility a absence jednotného mechanizmu, který by
umožňoval ovladačům síťových karet konfigurovat akcelerační funkce v závislosti na požadavcích
uživatele je asi nejzávažnějším problémem to, že pouze částečná akcelerace klasifikačních úloh může
změnit sémantiku specifikovanou uživatelem. To pak činí nasazení akcelerátorů pro tyto úloh velmi
obtížné a konfiguraci systému velmi fragilní.

Na základě analýzy pak autor navrhuje nový mechanizmus popis a konfiguraci klasifikačních
a filtračních úloh v subsystému pro řízení toku, který poskytuje jednotné rozhraní pro ovladače
síťových karet a jasně definuje sémantiku částečné akcelerace tak, aby zachovávala sémantiku
požadovanou uživatelem. Řešení je založeno grafovém uspořádání tabulek definující řetězce akcí,
které mají být vykonány pokud paket splňuje kritéria uvedená v tabulce, přičemž akcelerovat je
možné pouze souvislý prefix nebo sufix posloupnosti operací nad paketem.

Implementační část práce pak spočívá v prototypové implementaci navrženého subsystému,
která má sloužit primárně jako odrazový můstek pro diskuzi v komunitě vyvíjející síťový subsystém
OS Linux. Z toho důvodu není tato implementace integrována přímo v jádře OS Linux, což by
výrazně zvýšilo složitost a znesnadnilo modifikaci při hledání vhodného návrhu. Autor místo toho
implementaci vystavěl nad mock rozhraními jádra, ovladačů síťových zařízení a subsystému pro
řízení toku, což mu umožnilo testovat návrh subsystému mimo jádro OS.
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Zatímco k technickému zpracování implementační části práce nemám výhrady, musím konsta-
tovat, že poslední část textu práce (věnovaná návrhu nového subsystému) neposkytuje tomuto
řešení dostatečnou oporu. Kapitola 5 práce obsahuje přehled požadavků na nový subsystém a
popisuje základní koncepty řešení (tabulky a akce), ale vůbec neprezentuje navržené API (to je
schované pouze v kódu demonstrátoru) ani podrobněji nerozebírá testovací příklady, které autor
stručně popisuje v apendixu. Jestliže v úvodu kapitoly autor specifikuje řadu požadavků na nový
subsystém, očekával bych, že bude navržené rozhraní prezentovat podrobně a s pomocí příkladů
ukazovat, jak výsledný návrh těmto požadavkům vyhovuje.

Rovněž mi v poslední části práce chybí jakýsi výhled, kam by se měl vývoj dále ubírat. Autor
sice řešil akceleraci v rámci subsystému pro řízení toku, ale to z práce nakonec vyplývá spíše im-
plicitně, především v důsledku toho, že velká část práce (více než polovina) se zabývá akceleracemi
obecně a na různých úrovních síťového stacku. Chybí mi například, zda a jak by se tento mecha-
nizmus dal použít i pro akcelerace typu Receive Packet Steering (RPS) a Receive Flow Steering
(RFS) a podobné, které se však (nejspíše) odehrávají mimo subsystém pro řízení toku. Pokud ano,
očekával bych nějakou diskuzi nad tím, jak unifikovat klasifikační a filtrační fázi tak, aby se např.
některé akcelerace podporované OS Linux mohly stát klienty navrženého subsystému. V tomto
ohledu bohužel práce nenaplňuje svůj potenciál.

Přestože implementační část práce je poměrně malá, musím podotknout, že toto je vyváženo
obtížností tématu a analytické části. Dokumentace k moderním síťovým kartám a jejich akcele-
račním funkcím má v případě světlých výjimek buď stovky stran, nebo není k dispozici, takže
autor byl nucen spoléhat spíše na analýzu kódu ovladačů v jádře OS Linux aby zjistil, jaké typy
akcelerace jsou vybranými síťovými kartami podporovány a jak jsou využívány v různých částech
síťového subsystému OS Linux. To samé platí pro samotný síťový subsystém, ovladače síťových
ovladačů a subsystém pro řízení síťového provozu v OS Linux, pro které existují fragmenty doku-
mentace, ale i ty jsou vesměs zastaralé v důsledku velmi rychlého vývoje, takže opět nezbývá než
číst zdrojové kódy. Je škoda, že ani sám autor v tomto ohledu v popisu svého řešení více nevybočil
z obvyklé praxe.

Celkově však práci považují za úspěšnou a v souladu se zadáním, přičemž autor bezpochyby
prokázal svou schopnost řešit netriviální technický problém, stejně jako schopnost toto řešení
zpracovat na solidní technické úrovni.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.

V Praze dne 6. 6. 2018

Podpis:

2


