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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je hodnoceno jako obtížnější. Důvodem je nutnost rozsáhlé analýzy způsobu zpracování národních znaků

v identifikátorech aplikačních protokolů.  To nemusí být jednotné jednak pro protokoly samotné, jednak pro
konkrétní implementace daných síťových služeb.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání dipl. práce je splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu a obsahuje potřebné informace.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce jako celek je logicky strukturovaná a obsah má logickou návaznost. Rozsah kapitol je informačně bohatý a

ukazuje na velmi dobrou znalost problematiky. Drobnou výtkou je absence ilustrací pro některé popisované prvky
systému pro zákonné odposlechy (např. ukázka uživ. rozhraní). V kapitole testování pak mohl být uveden
podrobnější průběh a popis metodiky, stejně tak výrazněji prezentovány dosažené výsledky.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po formální stránce je práce dobře zpracována. Po typografické stránce neobsahuje téměř žádné chyby s

výjimkou občasného překlepu. Hodnocení nejvíce ovlivňuje použití již neaktuální šablony pro dokumenty ODT.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Studentka využívá zdroje relevantní k problematice a je na ně v práci vhodně odkazováno. V něktěrých částech

by však bylo vhodné upřesnit, o kterou část citovaného zdroje se jedná.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je funčkní a použitelný v praktické aplikaci. Technická zpráva podrobně popisuje provedené

úpravy do stávajícího systému a ukázky použití v praktickém nasazení. Nad rámec je kladně hodnocena možnost
snadné parametrizace a autokonfigurace pro další potřebné testování.

8. Využitelnost výsledků
 Práce rozebírá problematiku zpracování identifikátorů s národními znaky v aplikačních síťových protokolech.

Poznatky v této práci jsou dále implementovány v LIS vyvíjeném v projektu SProbe.
9. Otázky k obhajobě
 1. V návrhu rozšíření SW SProbe je zmíněno, že generování pravidel pro FTP by mělo příliš velké paměťové

nároky s malým přínosem. Bylo by možné odhadnout, jak velké by tyto nároky mohly být?
2. Návrh úprav testovacího prostředí zmiňuje omezení konfigurace sondy na max. 16 odposlechů. Co je

důvodem tohoto omezení?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Studentka v rámci práce provedla poměrně detailní analýzu zpracování národních abeced v běžně používaných

aplikačních protokolech. Následně byla navržena a implemntována rozšíření pro software pro zákonné
odposlechy vyvíjeném projektem SProbe. Implementovaná rozšíření byla otestována a budou v projektu dále
využita. Práce byla také prezentována na konferenci Excel@FIT 2018.

Práce obsahuje všechny náležitosti po stránce formální i realizační. Drobnou výtkou jsou menší počet obrazových
ilustrací a občas chybějící upřesnění čerpaného zdroje. Souhrně navrhuji hodnocení B - velmi dobré.

 

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

 

V Brně dne: 4. června 2018
  .................................
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