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1. Informace k zadání
 Práca sa zaoberá tvorbou aplikácií pre smerovanie sieťového provozu v novej architektúre počítačových sietí SDN.

Cieľom práce je umožniť smerovanie na základe znalosti aplikácií generujúcich sieťové toky. Náročnosť zadania
je na priemernej úrovni a spočívala vo vytvorení vhodného mechanizmu pre detekciu aplikácií, tvorbou
smerovacích algoritmov a prepojenie vytvorených aplikácií. Zadanie bolo splnené v plnom rozsahu.

2. Práce s literaturou
 Študentka od začiatku aktívne vyhľadávala a spracovávala vedecké články, normy a odbornú knižnú literatúru

týkajúcu sa riešeného problému.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Študentka bola zo začiatku veľmi aktívna, na všetky konzultácie chodila pripravená a často mala dohodnuté

výstupy hotové v predstihu. Na začiatku letného semestra však študentka začala odkladať dohodnuté termíny,
vďaka čomu sa dostala do sklzu, ktorý musela pred odovzdávaním narýchlo dobiehať.

4. Aktivita při dokončování
 Implementačná časť bola dokončená v predstihu, avšak riadne testovanie prebiehalo až na poslednú chvíľu.

Technická správa mi bola dodávaná postupne po kapitolách, pričom prvé kapitoly boli dodané v predstihu a
posledné kapitoly na poslednú chvíľu. Pripomienky ku kapitolám, ktoré boli odovzdané v predstihu boli kvalitne
zapracované, avšak ku posledným kapitolám už nie. Výsledná technická správa bola dokončená na poslednú
chvíľu a nebola so mnou konzultovaná.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Študentka Oľga Gavryliuk pristupovala zo začiatku k práci dôsledne a aktívne prácu riešila. Na začiatku letného

semestra poľavila, vďaka čomu vznikol sklz, ktorý sa jej už nepodarilo dobehnúť. Vypracovávanie technickej
správy bolo začaté včas, avšak jej tvorba trvala veľmi dlho a obsahovala veľa gramatických chýb. V poslednej
kapitole venujúcej sa testovaniu je vidieť, že kapitola bola písaná veľmi narýchlo. Vzhľadom k celkovej aktivite
študentky a funkčnosti výsledného riešenia navrhujem ohodnotit prácu známkou C.

 

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

 

V Brně dne: 26. května 2016
.................................

podpis
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