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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Práce vyžadovala detailní pochopení zdrojových kódů jádra operačního systému Linux, ovládačů síťových karet

a spolupráce systému s hardware.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání splněno v plném rozsahu.
3. Length of technical report in usual extent
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí a obsahuje všechny potřebné informace.
4. Presentation level of technical report 97 p. (A)
 Práce je dobře strukturována a i přes náročnější téma je pro čtenáře text dobře pochopitelný. Práce je napsaná v

angličtině což dává předpoklad využití výsledků práce na mezinárodní úrovni.
5. Formal aspects of technical report 97 p. (A)
 Po typografické a jazykové stránce nelze mít výhrady. Drobnou výtku lze mít k některým obsáhlejším výpisům,

které přetékají stránku a jsou takto hůře čitelné. Vhodnější by bylo umístit do textu pouze zkrácenou relevantní
část výpisu a kompletní výpis případně uvést ve formě přílohy.

6. Literature usage 97 p. (A)
 Výčet použité literatury je velice bohatý obsahující všechny relevantní zdroje. Náročnější téma vyžadovalo

nastudování jednak velkého množství literatury a také musel student čerpat informace studiem zdrojových kódů
jádra operačního systému Linux.

7. Implementation results 97 p. (A)
 Student dokázal sestavit směrovač pracující na rychlostí 40Gb/s s využitím na trhu běžně dostupných

komponent. Kromě vhodné konfigurace systému bylo nutné provést optimalizační zásahy, tak aby systém jako
celek dosahoval požadovaných parametrů. Student prokázal hlubokou znalost řešené problematiky a získané
poznatky dokázal aplikovat v podobě praktických výsledků. 

8. Utilizability of results
 Výsledky získané realizací práce mají velké praktické využití. Student ukázal, že je možné s využitím běžně

dostupných komponent sestavit plnohodnotný směrovač, který svými parametry může nahradit řadově dražší
komerční produkty. Výstupy práce budou přímo využity v počítačové sítí VUT.

9. Questions for defence
 Z grafu propustnosti uvedeném na stránce 57 je zřejmé, že limitním parametrem je počet rámců za vteřinu, které

je systém schopen zpracovat.

Lze vyvodit nějaká doporučeni stran konfigurace nebo výběru hardware, která umožní tento parametr
zlepšit?
Bylo by možné dosáhnout dalšího zlepšení na úrovní software?  Kterých části by se tyto změny týkaly?

10. Total assessment 97 p. excellent (A)
 Student v rámci zpracování tématu musel nastudovat velké množství materiálů a vstupní dokumentace.

Vzhledem k tomu, že využíval pokročilejší a dosud nedokumentované funkce jádra operačního systému musel se
uchýlit ke studiu zdrojových kódů. Výsledkem práce je doporučení pro realizaci 40Gb/s směrovače s využitím
běžně dostupných komponent. Vlastní výstup má široké praktické uplatnění a poznatky získané v průběhu
realizace práce doporučuji publikovat na vhodné mezinárodní konferenci.
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