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Disertační práce se zabývá monitoringem a evidencí uživatelských aktivit v sítích nové ge-
nerace. Téma považuji za aktuální a odpovídající oboru disertace. Autor je staví obecně, re-
álně se nicméně věnuje především síti Internet a protokolu IPv6, což je v současnosti jediná
vznikající síť příští generace globálního rozsahu. Jádro práce představují kapitoly 2–4, které
pokrývají dílčí tematické okruhy dané problematiky.

Kapitola 2 je věnována aktuálnímu stavu nasazení IPv6 a různýmmetodám pro jehoměření.
Oceňuji, že autor využil rozsáhlá data z reálného provozu sítě VUT pro vytvoření vlastní me-
todiky, jejíž výsledky následně porovnává s veřejně dostupnými daty jiných měření. Zároveň
se neomezil na jedno kritérium a zkoumá nasazení IPv6 z několika různých pohledů. S jeho
metodami a závěry se lze ztotožnit. Dlužno ovšem poznamenat, že se základním tématem
práce tato kapitola souvisí spíše okrajově.

Drobnou výtku zaslouží, že část 2.1 nazvaná „State of the Art“ pracuje z valné většiny se zdro-
ji starými tři a více let. Zejména relevance měření z doby před „IPv6 Launch Day“ (2012) je
velmi diskutabilní. Při analýze růstu BGP tabulek pro IPv4 v části 2.2 by bylo zajímavé zabý-
vat se i průměrnou délkou prefixu v nich. Bylo by pak možné určit, do jaké míry se na růstu
podílí fragmentace adresního prostoru IPv4 způsobená převody bloků adres mezi různými
vlastníky.

Na straně 20 autor uvádí logickou úvahu, že pokud se z prefixu délky /48 reálně používají jen
jedna nebo dvě sítě /64, jedná se pravděpodobně o experimentální nasazení. Nijak ji ovšem
nekonfrontuje se zjištěním, že jímnaměřenýprůměrnýpočet sítí /64 v jedné /48 je nižší než 2.
Průměrný IPv6 provoz je tedy podle dané úvahy experimentální, což je ve zjevném rozporu
s realitou a činí úvahu nepoužitelnou pro naměřená data.

V kapitole 3 již autor směřuje k jádru práce. Analyzuje zde dopad tunelování, jež využívají
některé přechodovémechanismy, na evidenci uživatelských aktivit a navrhuje způsoby řeše-
ní daného problému, kdy je skutečný zdroj a cíl paketu skryt před běžnými monitorovacími
prostředky. Myšlenka analyzovat hlavičky datagramů přenášených při tunelování v datech
obalujícího datagramu se nabízí. Vznikla dvě zajímavá řešení – hardwarové a softwarové – na
nichž se podle údajů ze strany 71 a 73 autor částečně podílel.

Dovolím si pouze poznamenat, že (přinejmenším některé) Linuxy v současnosti již lokální lin-
kovou adresu také generují náhodně (3.5.1) a že termín „standardní rozdělení velikostí pake-
tů“ (3.6.1) nepovažuji za šťastný, protože vyvolává dojem čehosi definovaného standardem.
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Z hlediska odborného považuji za nejzajímavější kapitolu 4, kde autor řeší problematiku evi-
dence uživatelských aktivit v prostředí využívajícím přepisování adres (NAT). Metodu rekon-
strukce přepisovací tabulky vnějším pozorováním a korelací datagramů před a po průchodu
NATem, a to i při vysokých přenosových rychlostech, považuji za inspirativní. Bohužel se prá-
vě v této kapitole asi nejvíc projevuje obecný neduh práce, kdy autor věnuje příliš mnoho
prostoru popisu aktuálního stavu problematicky a příliš málo svým vlastním výsledkům.

Metodika korelace je popsána jen velmi obecně a zasloužila by zevrubnější a formálnější po-
pis. Například v části 4.3 se píše o výpočtu identifikátoru toku z vybraných údajů datagramu.
Očekával bych vzorec. Také bych očekával exaktnější specifikaci zpracování datagramu, na-
příklad v podobě (pseudo)kódu. Autor popisujemetody prominimalizaci pravděpodobnosti
konfliktu identifikátorů, ale nenašel jsem popis dopadů a řešení, pokud konflikt přesto vznik-
ne. Chybí mi vyhodnocení výsledků korelace v porovnání s exportem překladové tabulky ze
zařízení. Autor uvádí, že výsledek je produkčně nasazen v síti, ovšem bez jakýchkoli podrob-
ností (např. statistik). Celkově mi připadá, že autor využil potenciál kapitoly 4 méně, než by
si zasloužil.

Navzdory uvedeným výtkám jsem přesvědčen, že disertační práce obsahuje původní části,
přínosné pro rozvoj oboru. Zejména kapitola 4 je inovativní a dává dobré předpoklady pro
další rozpracování. Kladně hodnotím, že výsledky většinou byly ověřeny nejen experimentál-
ně, ale i při reálném nasazení.

Všechny tři základní kapitoly práce jsou adekvátně publikovány, odkazy na publikace jsou
uvedeny v textu. Rozsah publikačních aktivit autora a jeho zapojení do řady projektů a od-
borných aktivit dosvědčují jeho vědeckou erudici.

Závěr

Prácepodleméhonázoruodpovídápožadavkůmproudělení titulu Ph.D. a doporučuji ji k ob-
hajobě.

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

Liberec, 7. září 2016
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