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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo navrhnout vhodný způsob filtrace paketů pro 100Gb sítě a provést implementaci výsledné

hardwarové architektury. Práci považuji za velmi náročnou, neboť student musel nastudovat řadu publikací,
provést detailní analýzu stávajících přístupů, navrhnout novou architekturu a ještě ji implementovat. Zadání bylo
splněno ve všech bodech a práce dosahuje vynikajících výsledků. 

2. Práce s literaturou
 K porozumění tématu a navržení nové architektury musel student nastudovat řadu článků. Student čerpal jak z

literatury doporučené, tak z literatury získané vlastní aktivitou.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl během řešení diplomové práce aktivní, pravidelně konzultoval navrhovaná řešení. Vždy byl na

konzultace připraven a řešené problematice rozuměl.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v termínu a obsah i výsledky byly před odevzdáním v dostatečném předstihu konzultovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 Vytvořená práce nebyla zatím publikována. Nicméně výsledky práce překonávají dosavadní přístupy v oblasti

hardwarové akcelerace filtrace paketů. Ve spolupráci se studentem proto připravujeme článek na prestižní
konferenci FPGA17 (Monterey, USA). Dále je zde vhodné zmínit, že student se podílel na vytvoření publikace do
časopisu IEEE Transactions on Computers (IF=1,659), která sice přímo nepopisuje výsledky diplomové práce, ale
s tématem úzce souvisí a ukazuje potenciál a kvalitu studenta v publikační oblasti.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Studen řešil velmi náročnou diplomovou práci. Pracoval velmi systematicky a svědomitě, pravidelně výsledky

práce konzultoval. Provedl důkladnou analýzu stávajících přístupů pro filtraci paketů, na základě které navrhl zcela
novou architekturu s vynikajícími parametry. Navržená architektura v řadě parametrů překonává výsledky dosud
publikovaných hardwarových architektur. Práce má tak silný publikační potenciál a je dobrým startovacím bodem
do doktorského studia. Oceňuji taky pečlivost s jakou byla vytvořena technická zpráva. Proto navrhuji hodnocení
stupněm A (výborně) a navrhuji práci na Cenu děkana a do soutěže ACM SPY.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

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