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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 První článek popisující jazyk P4 byl publikován až v roce 2014. Různé způsoby využití tohoto jazyka jsou tudíž

předmětem aktuálního výzkumu, přičemž mapování vyhledávacích tabulek z jazyka P4 do technologie FPGA
prozatím nebylo publikováno. Zadání tudíž cílí na vytvoření zcela unikátního řešení tohoto problému.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. Výsledné řešení navíc umožňuje volbu konkrétní implementace klasifikace paketů v jedné

dimenzi (TCAM vs. kukaččí hashování) a parametry vytvořené implementace jsou nad rámec zadání porovnány s
parametry klasifikačních algoritmů HiCuts a HyperCuts.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 81 b. (B)
 Obsah technické zprávy je vhodně členěn do logicky navazujících kapitol odpovídajícího rozsahu. U podkapitol

5.4 a 5.5 by však bylo vhodné buď některé části vypustit, nebo tyto podkapitoly více strukturovat. Také některé
obrázky (např. obr. 6.8) by si zasloužily podrobnější komentář v textu technické zprávy. I přes uvedené
nedostatky je ale celková prezentační úroveň technické zprávy na vysoké úrovni a práce je pro čtenáře snadno
pochopitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 92 b. (A)
 Typografická i jazyková stránka technické zprávy jsou na vysoké úrovni. Na několika málo místech se sice

objevují drobné nedostatky (překlepy, chybějící čárky, chybějící mezera mezi číslicí a jednotkou), ale jejich
množství lze vzhledem k celkovému rozsahu práce považovat za zanedbatelné.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student čerpal z relevantních zdrojů, především konferenčních a časopiseckých článků. Vzhledem k aktuálnosti

řešené oblasti však byly využity i jiné (většinou online) zdroje. U všech převzatých prvků lze dohledat jejich zdroj,
avšak v některých případech (např. rovnice (6.1) a (6.2)) by bylo vhodné zajistit jeho jasnější označení. U
některých položek v seznamu literatury (např. [5], [6], [7], [8]) chybí název časopisu/sborníku, ve kterém byl
článek publikován, u jiných položek (např. [1], [19], [21]) naopak přebývá URL.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Předložené realizační výstupy jsou podrobně komentované a funkční. Kromě implementace navržené

architektury a skriptů pro převod vyhledávacích tabulek z jazyka P4 na parametry implementované architektury
jsou součástí přiloženého datového nosiče i výsledky provedených experimentů. Datový nosič obsahuje také
podrobné instrukce pro využití odevzdaných realizačních výstupů.

8. Využitelnost výsledků
 Hodnocená práce využívá poznatků z oblasti klasifikace paketů, avšak její výsledek představuje zcela unikátní

řešení pro mapování vyhledávacích tabulek z jazyka P4 do FPGA. Navržená architektura by měla být využita v
rámci projektu SProbe.

9. Otázky k obhajobě
 Proč se v navržené architektuře neprovádí agregace výsledků z předcházejících stupňů v plné stromové

struktuře, stejně jako je tomu u původního algoritmu DCFL?
Proč byly pro srovnání navrženého přístupu se současnými klasifikačními algoritmy vybrány právě
algoritmy HiCuts a HyperCuts?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Hlavním výstupem hodnocené práce je skript pro převod vyhledávacích tabulek popsaných v jazyku P4 na sadu

parametrů a architektura, která na základě této sady umožňuje realizovat v FPGA vyhledávací tabulky zapsané v
jazyku P4. Ačkoliv by si některé pasáže technické zprávy zasloužily úpravy vedoucí k přehlednějšímu podání
prezentovaných myšlenek a některé převzaté výsledky by mohly být lépe odlišeny od vlastních výsledků, celkově
lze hodnocenou práci označit za excelentní. Vzhledem k neexistenci podobných výsledků (první článek o jazyku
P4 byl publikován až v roce 2014) totiž bylo zadání práce značně náročné a jeho splněním vzniklo unikátní řešení
daného problému. Tomu odpovídá i předpoklad na uplatnění výsledků hodnocené práce v rámci projektu
SProbe.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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