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Obecné hodnocení
Měření, klasifikace a analýza síťových toků patří k základním metodám správy

IP sítí a jejich ochrany před některými typy útoků. Síťové toky jsou výhodné v tom
smyslu, že představují rozumnou úroveň agregace síťového provozu, v níž však jsou
stále ještě zachovány důležité informace o účastnících a charakteru jednotlivých
spojení. V moderních vysokorychlostních sítích je ovšem i objem generovaných dat
o síťových tocích často velmi velký a jejich zpracování naráží na výkonnostní limity
dostupných výpočetních prostředků. Proto v poslední dekádě probíhá intenzivní
výzkum a vývoj metod pro efektivnější zpracování dat o síťových tocích.

Posuzovaná disertační práce se zabývá optimalizací kritické součásti systému
měření síťových toků – primární cache, v níž se ukládají a po přijetí každého paketu
aktualizují informace o jednotlivých tocích. Toto zaměření považuji za správné,
protože i provozní zkušenosti s existujícími zařízeními (IP směrovači) naznačují,
že právě cache toků je úzkým hrdlem celého systému. Proto lze také předpokládat,
že každé zlepšení algoritmu správy cache toků se přímo projeví ve zvýšení propust-
nosti systému měření toků.

Kapitola 2 uvádí definici síťového toku, podrobně vysvětluje jejich význam pro
správu a zabezpečení sítí, a popisuje též stávající technologie měření toků. V závěru
kapitoly jsou představeny cíle disertační práce včetně jejich zůvodnění.

V první části kapitoly 3 jsou rozebrány a na příkladech demonstrovány kva-
litativní a statistické charakteristiky reálného internetového provozu a definovány
některé pojmy a veličiny, které se používají ve zbytku práce. Ve druhé části jsou pak
popsány tři datové sady s kompletním záznamem datového provozu na třech růz-
ných páteřních linkách. Na těchto datových sadách se dále ověřují výsledky práce
a provádějí různé experimenty. Domnívám se, že v rámci daných možností tyto
datové sady představují dostatečně reprezentativní vzorky provozu.

Kapitola 4 je věnována popisu a analýze dosud známých algoritmů správy vy-
rovnávací paměti (cache), a to nejen pro účely měření síťových toků, ale i v jiných
typech aplikací (procesory, webové proxy servery). V závěru kapitoly jsou rovněž
uvedeny možnosti redukce objemu síťových toků za pomoci vzorkování (filtrů).

V kapitole 5 je zformulován hlavní problém disertační práce, tedy návrh správy
cache toků, jako optimalizační úloha. Je zavedena a vysvětlena úsporná a elegantní
reprezentace správy cache pomocí číselného vektoru a ekvivalentního grafického
vyjádření v podobě orientovaného grafu. Dále je definována a zdůvodněna úče-
lová funkce (fitness) ve formě váženého součtu výpadků cache, který větší vahou
penalizuje výpadky u velkých toků.

Oddíl 5.4.2 uvádí několik způsobů redukce stavového prostoru pomocí doda-
tečných omezení (které se v práci nepříliš šťastně označují jako „optimalizace”).
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Tento oddíl si dle mého názoru zasloužil jistou restrukturalizaci a zjednodušení.
Například optimalizace Opt1 a Opt2 jsou nadále vždy zahrnuty v Opt3, proto bylo
snad možné je úplně vynechat. Podobně Opt4 je jakoby součástí formulace úlohy,
ale nakonec není uplatněna ve výsledné optimální správě GARP. V souvislosti s
oddílem 5.4.3 bych také uvítal přehledný soupis posloupnosti všech operací (tj.
optimalizací a genetických operátorů), které se aplikují při vytváření každé nové
generace.

Vzhledem ke komplikovanosti algoritmu by bylo užitečné ověřit, zda by ne-
bylo možné dosáhnout srovnatelných výsledků použitím alternativních heuristic-
kých optimalizačních postupů, např. simulovaného žíhání (simulated annealing).

V kapitole 6 jsou popsány výsledky řady simulačních experimentů se zvolenými
datovými sadami. Jejich cílem je jednak posouzení vlivu jednotlivých kroků gene-
tického alogoritmu na výsledek a odhad vhodných numerických parametrů, ale také
porovnání nalezené správy GARP s jinými používanými typy správ. Tyto posledně
jmenované výsledky (Tab. 6.3) ukazují, že nalezená správa GARP je skutečně lepší
než jiné prakticky implementovatelné správy.

Kapitola 7 obsahuje výsledky další sady experimentů, v nichž je zvažován vliv
různých typů síťových útoku na chování cache. To je velmi důležité, protože při
měření síťových toků pro bezpečnostní účely je robustní chování cache právě během
útoku zcela zásadní. Ukazuje se, že i v tomto případě správa GARP-V2 také velmi
dobře obstojí.

Bylo by rovněž velmi zajímavé zvážit možný dopad útoků zaměřených přímo
na činnost cache. Útočník by například mohl při znalosti hash funkce určené k
rozdělování toků do řádků cache pomocí podvržených toků blokovat konkrétní
řádek cache a výrazně tím zvýšit počet výpadků.

Kapitola 8 se zaměřuje na možnosti dalšího vylepšení správy cache využitím
dodatečných informací o typickém chování síťových protokolů a aplikací, které jsou
s toky spojeny. Toto považuji za perspektivní směr, protože umožňuje kvalifikované
zásahy do chování cache a jej schopen se i dobře adaptovat na změnu podmínek,
včetně eventuálních síťových útoků.

V kapitole 9 je popsán návrh a praktická realizace prototypu sondy pro sběr
dat o síťových tocích v kombinaci se softwarem pro klasifikaci aplikací. Tato sonda,
nazvaná AtoZ, implementuje cache pro toky v programovatelném hradlovém poli
(FPGA).

Kapitola 10 (Závěr) shrnuje a hodnotí výsledky disertační práce a diskutuje též
navazující možnosti pro další výzkum a vývoj.

Po formální stránce je disertační práce napsána pečlivě a přehledně, až na řídké
výjimky, o nichž se zmiňuji. Tento celkový dojem bohužel poněkud znehodnocují
poměrně časté překlepy a chybějící písmena, které bylo možné snadno opravit po-
mocí spell checkeru.
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Konkrétní připomínky

— Obrázek 3.1: V textu na str. 16 je uvedeno, že se nejvyšších hodnot dosahuje
kolem 14. až 15. hodiny. V grafu se toto maximum zdá být širší a posunuté
spíš k 18. hodině. Po 25. 10. je to již kolem 20. hodiny.

— Tabulka 3.6 na str. 21: Vzorek Snjc nemá heavy tail, velké (L1) toky v něm prak-
ticky neexistují. Je pro to nějaké vysvětlení?

— Nerozumím poslednímu odstavci oddílu 4.3 na str. 26. Znamená to, že v práci
[72] je chyba?

— Rovnice (5.6) na str. 38: Nejde se o pravděpodobnost nevyhnutelných výpadků,
ale naopak těch, kterým se lze vyhnout.

— Obrázek 5.4 na str. 39: Vzhledem k divokým oscilacím fitnes funkce by bylo
užitečné vyzkoušet a porovnat její chování i na jiných úsecích téhož vzorku,
jakož i na jiných vzorcích.

— Strana 41: Nerozumím zdůvodnění Opt3, naopak si myslím, že může být vý-
hodné ponechat tok po aktualizaci na místě. Pokud například zároveň probíhá
několik dlouhých toků, nemá smysl je pořád dokola přesouvat.

— Strana 42: Jak jsem už psal, nevidím apriorní důvod pro optimalizaciOpt4. Jak
ukazujeObr. 5.7, dochází i ke zhoršení výsledku, a konečně i správaGARP toto
omezení nerespektuje.

— Obr. 5.7 na str. 43: Není uvedeno, jaká data byla pro test použita.
— Strana 44, těsně nad rovnicí (5.18): Myslím, že cj mohou nabývat i jiných hod-

not než 0…7. Příklad: ((25, 0), (1, 24), . . .).
— Strana 47: Nejsem expert na genetické algoritmy, ale nepřesvědčuje mne zdů-

vodnění, proč je křížení použito pouze pro zakódováníOpt5 aOpt6. Vzhledem
k tomu, že vlastně jde o run-length encoding, změna dvojice (ci, wi) nemění jen
příslušný blok, ale také posouvá všechny následující bloky. Klasické křížení by
bylo aplikovatelné spíše na chromozomy v původním zakódovaní.

— Obrázek 5.9 na str. 49: Použití histogramu není vhodné, protože poslední slou-
pečky vpravo jsou již příliš malé. Vhodnější bylo použít třeba relativního srov-
nání v tabulce.

— Tabulka 6.3 na str. 61: Čísla ve sloupcích M1 (pravděpodobnost výpadku) ne-
odpovídají definici (5.6), zřejmě jde o hodnoty v procentech.

— Tabulka 6.8 na str. 66: Poměrně zvláštní jsou také sloupce 6 a 10, bylo by za-
jímavé zjistit, čím se liší vzorky 1–6 (kde jsou obě správy slabé) od 7–10 (kde
jsou nejlepší). V komentáři k tabulce a str. 66 se také píše, že „ke stárnutí […]
dochází velmi pomalu, pokud vůbec”. Výsledky ale vypadají spíš tak, že správy
jsou vyladěny pro konkrétní vzorek, ale pro vzorky z jiných dnů se chovají cel-
kem nepredikovatelně, bez ohledu na časový odstup.

— Oddíl 10.2, 1. odst., str. 104: Pokud je mi známo, systémy používající route
cache (Linux, FreeBSD) berou jako klíč do cache kompletní cílovou adresu,
tedy ne prefix.
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Závěr
Disertační práce ing. Žádníka podle mého názoru odpovídá obecně uznáva-

ným požadavkům k udělení akademického titulu PhD., neboť
1. její téma je vhodné pro zvolený obor doktorského studia a velmi aktuální pro

konkrétní oblast vědy a techniky;
2. originálním přínosem práce je řešení problému hledání optimální správy v po-

době optimalizační úlohy, a též použití genetických algoritmů;
3. hlavní výsledky již byly publikovány v renomovaných časopisech a sbornících;
4. v disertační práci, jakož i v přiloženém souboru vlastních publikací, autor pro-

kázal velmi dobrý přehled o dané problematice a osvědčil i schopnost vlastní
samostatné vědecké i vývojové práce.

V Litvínovicích, 27. března 2013 Ing. Ladislav Lhotka, CSc.
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