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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za mírně obtížnější. Studentka se v rámci práce musela podrobně seznámit s konceptem

softwarově definovaných sítí, které se v bakalářském studiu vůbec nevyučují. Zároveň musela navrhnout a
implementovat detekční skripty pro koncová zařízení a rozšířit funkcionalitu kontroleru tak, aby směroval síťové
toky na základě informací získaných z vytvořených skriptů.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je na 38 stranách latexové šablony, tedy v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je logicky strukturovaná a jednotlivé části na sebe navazují. Jako drobný nedostatek bych uvedla nadpisy,

které občas úplně neodpovídají obsahu.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 V textu se vyskytuje velké množství překlepů i gramatických chyb. Především se jedná o koncovky slov (i/í),

čárky v souvětích a špatné skloňování podstatných i přídavných jmen. Práce obsahuje také typografické
nedostatky (například úprava a umístění tabulky 6.1, časté vynechávání mezer mezi slovy).

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Autorka se poměrně podrobně zabývá protokolem OpenFlow, nicméně v použité literatuře mi trochu chybí odkaz

na specifikaci. Citace [9] je v seznamu použité literatury špatně uvedena (název knihy není What is SDN?
ale Software defined networking (SDN): Anatomy of OpenFlow, volume 1). Na stránce 8 je pak převzatá část
textu z této knihy, ale chybí odkaz na zdroj.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup tvoří rozšíření kontroleru Pox a multiplatformní detekční skript, určený ke spouštění na

koncových stanicích. Zdrojové kódy jsou funkční a byly mi studentkou demonstrovány.
8. Využitelnost výsledků
 Práce se zabývá návrhem a vytvořením mechanismu, který umožňuje směrování v sítích SDN. Práce nenavazuje

na žádné publikované výsledky. Vytvořené řešení nelze přímo využít v praxi, jedná se spíše o prototyp
znázorňující možnosti tohoto přístupu.

9. Otázky k obhajobě
 Bylo by možné detekční skript rozšířit o další položky použitelné pro směrování?

Výsledné řešení využívá kontroler Pox, vhodný spíše pro experimentální účely. Jak by se změnila
implementace, kdyby se řešení aplikovalo na kontroler OpenDaylight?
Je výsledné řešení možné použít v sítích, které obsahují tradiční i SDN architekturu?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Práce odpovídá standardům kladeným na BP. Studentka splnila všechny body v zadání a odevzdala funkční

řešení, které bylo vhodnými experimenty ověřeno.Dojem z práce kazí pouze jazykové nedostatky v technické
zprávě. Doporučuji k obhajobě a hodnotím 78 - C.

 

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