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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadané téma je velmi náročné na precizní nastudování specifikace protokolu IPFIX a zároveň vyžaduje pokročilé

znalosti programování síťových aplikací (modularitu, efektivní komunikace mezi vlákny, správa běžící
konfigurace a stavových dat).

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo beze zbytku splněno. Práce jde v mnoha případech za rámec zadání. Především se jedná o úroveň

detailu zpracování návrhu aplikace a testování výkonnosti kolektoru s různými nastaveními.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva svým rozsahem odpovídá rozsahu diplomové práce. Všechny kapitoly jsou informačně bohaté a

nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Technická zpráva má logickou strukturu. Zpráva přehledně poskytuje čtenáři informace o všech nezbytných

aspektech práce od popisu protokolu IPFIX, přes návrh a implementaci až po vyhodnocení.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce má velmi dobrou typografickou a jazykovou úpravu.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student vyhledal relevantní články v dané oblasti a dané články citoval na patřičných místech.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je kvalitní a splňuje všechny náležitosti. Výstup je dobře dokumentován jak po stránce návrhu,

tak po stránce zdrojového kódu. Realizační výstup byl rovněž důsledně otestován a validován na datech z
reálného provozu.

8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup bude možné využít pro sběr statistik o tocích v síťovém provozu v reálných vysoko-rychlostních

sítích. Vzhledem k open-source licenci je značný předpoklad, že software využijí i externí zájemci.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste zvolil zřetězený způsob paralelizace? Jaké jsou výhody či nevýhody?

Jaké části architektury bylo obtížné navrhnout, např. pro nedostatek informací či určité dilema? Jak jste k
danému problému přistoupil?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 V celkovém hodnocení se nejvíce odráží kvalita a detail, se kterým byla práce zpracována. Během řešení práce

bylo nesporně dosaženo značného zlepšení oproti původnímu řešení jak ve výkonových parametrech tak v
modularitě a spravovatelnosti.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
  .................................
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