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Slovní hodnocení: 
 

Disertační  práce  (DiP)  prezentuje  problém  optimalizace  monitoringu  síťových  toků,  čímž  silně 

reflektuje  požadavky  moderní  IT  doby,  kdy  je  třeba  v  reálném  čase  poskytovat,  analyzovat 

a vyhodnocovat  detailní  statistiky  o  síťovém  provozu,  což  je  pro  efektivní  správu,  kvalitu  služeb 

a účinné  zabezpečení  počítačových  sítí  zásadní.  DiP  se  zaměřuje  na  optimalizaci  a  tedy  efektivní 

využití rychlé paměti pro sledování stavu toků, tzv. cache toků (flow cache) pomocí vybrané metody 

počítačové  inteligence,  konkrétně  s  využitím  genetického  algoritmu  (GA).  Poznamenejme,  že 

problém optimální správy cache je NP‐úplný problém, což indukuje vhodnost nasazení zvolené meta‐

heuristiky. Dále uveďme,  že v podstatě všechny dnes užívané  správy cache  toků  jsou heuristikami, 

a že optimální řešení je teoreticky možné pouze v prakticky neproveditelném off‐line režimu. Námět 

práce jednoznačně odpovídá oboru disertace a je aktuální z hlediska současného stavu vědy.  

  Po zřejmém úvodu autor ve druhé kapitole DiP zavádí nutné pojmy v kontextu síťového toku 

(NetFlow). Tato kapitola  je v podstatě  jistou nadstavbou úvodu,  tedy nevytýkám nezvyklé  zařazení 

cílů DP do druhé kapitoly.  Třetí kapitola pojednává o vlastnostech síťového provozu, přičemž rovněž 

prezentuje hlubokou rešeršní činnost autora (73 referencí). Čtvrtá kapitola uvádí vlastní problematiku 

správy  paměti  cache,  což  je  pro  další  část  DiP  důležité  rovněž  proto,  že  jsou  zde  prezentovány 

zavedené metody  správy cache. Tato kapitola  spolu  s následující kapitolou, pojednávající o návrhu 

správy cache toků,  jasně ukazuje odbornou úroveň autora DiP v dané oblasti  IT.   Uvedená kapitola 

prezentuje  původní  návrhy  účelových  funkcí  (Fitness)  a  systém  kódování  nutný  pro  implementaci 

optimalizačního algoritmu GA. Šestá kapitola prezentuje vlastní experimenty: navržená správa GARP 

vs.  zavedené  heuristiky.  Poslední  kapitoly  7  a  8  shledávám  jako  velmi  vhodný  "nadrámec"  DiP 

dokreslující velkou erudici autora  i směr rozšíření navržené  implementace. Kapitola 7 se v kontextu 

správy cache dotýká záplavových útoků (DoS). Kapitola 8 dále rozšiřuje již navrženou koncepci  správy 

cache.     V předposlední  kapitole 9  je prezentován návrh  systému pro organizaci  síťového provozu 

s využitím FPGA, což by mohl být v podstatě samostatný námět DiP. Závěr práce shrnuje dosažené 

výsledky  a  naznačuje  budoucí  kroky  autora.  Zdůrazněme,  že  návrhy  účelových  funkcí,  systém 

kódování, vlastní implementace GA a výsledky testů jsou na daném problému cache flow původním 

a  v  referencích  dobře  dokumentovaným  přínosem  autora  a  tedy  originálním  přínosem  této  DiP. 

Autor  DiP  je  autorem  nebo  spoluautorem  22  časopiseckých  či  konferenčních  publikacích  z  nichž 

7 publikací  je  možné,  k  datu  recenze,  snadno  naleznout  ve  WoS  (ISI  Thomson)  a  12 ve Scopus. 

Publikace  autora  byly  rovněž  dodány  formou    reprintů.  Lze  tedy  konstatovat,  že  jádro  disertační 

práce bylo na potřebné úrovni publikováno.  
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   Autor v kap. 5.4 prezentuje danou optimalizační úlohu  jako multikriteriální, což zohledňuje 

v sadách optimalizací ozn.  jako Optx. Pozitivně hodnotím snahu o optimální nalezení parametrizace 

GA operátoru mutace. Kritické poznámky  k  implementaci GA na daný problém  jsou: 1)  z hlediska 

paradigmatu GA je operátor křížení nezanedbatelný, je tedy otázka názvu GA když je tento operátor 

anulován,  2)  není  rozumné  využit  charakteristiku  průměru  k  ohodnocení  průběhu  evoluce,  pokud 

neznáte  rozdělení  dat  a  máte  pouze  10  opakování,  3)  volba  mikropopulace  6  jedinců  má 

opodstatnění, přesto by bylo při Vašich simulacích vhodné ověřit standardní parametry populace GA 

a  tedy vliv na dosažené výsledky,  čas by šel zřejmě ušetřit vhodnou greedy strategií, nebo  jak sám 

navrhujete, ale nezkoušíte, využitím nějaké existující strategie správy cache pro inicializaci GA, rovněž 

zajímavá  by  mohla  být  otázka,  zda  by  se  ve  výsledku  neušetřil  počet  iterací  GA  (generací),  tj. 

cena/výkon pro velikost populace vs. generace, 4) napadá Vás, jak zrychlit implementace mutačních 

operátorů, viz pseudokód na str. 46? 

  Jak z hlediska  implementace jiných metod počítačové  inteligence, tak z hlediska vyváženosti 

požadavků  na  optimalitu  správy  cache  toků  by  bezesporu mohlo  být  realizováno mnoho  dalších 

experimentů a rozvinuto mnoho teoretických úvah. Přesto, že bych v ohledu optimalizačních metod 

i možností metod počítačové inteligence přivítal "bohatší text", jeví se mi obsah práce pro daný účel, 

obor  studia  a technicky  orientovanou  alma  mater  jako  vyvážený.  Autorův  styl  a  prezentovaný  

vědecký přístup  je dobře srozumitelný a logicky vystavěný. Pokud mohu soudit, disertační práce má 

velmi  dobrou  a  reprezentativní  formu  s minimem  překlepů  či  typografických  chyb.  Není  pochyb 

o autorově kvalitně odvedené práci a času stráveném při  její tvorbě  i v předchozím průběhu studia. 

Celkový  pozitivní  dojem  dotváří  autorova  účast  na  projektech  se  síťovou  tématikou.  Ze  seznamu 

vědecké činnosti uchazeče vyplývá, že jde o studenta s aplikačním potenciálem i vědeckou erudicí.  

  Přesto, že patrně v brzké době nedojde k přímé  implementaci výsledků autora firmou Cisco 

Systems,  Inc.    do  svých  aktivních  prvků,  je  práce  jednoznačnou  ukázkou  dalšího možného  směru 

aplikačního výzkumu v ohledu kvality, efektivity i bezpečnosti síťového provozu.  

 

  Z  pohledu  oponenta  této  disertační  práce  se  domnívám,  že  jak  téma,  tak  vlastní 

disertační  práce  odpovídá  obecně  uznávaným  požadavkům  k  udělení  vědeckého  titulu 

doktor, ve zkratce Ph.D. a práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.   
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