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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Přestože si zadání práce vyžaduje seznámení se s relativně novým a zatím ne příliš rozšířeným jazykem P4

a s překladačem P4-VHDL, cílem bylo vytvořit relativně jednoduchý load balancer. Zadání proto považuji za
průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny v plném rozsahu, práce neobsahuje žádná rozšíření nad rámec zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah textu práce je přibližně 45 normostran a je doprovázen řadou názorných obrázků. Celkový rozsah

odhaduji na 60 normostran, což odpovídá obvyklému rozmezí bakalářských prací.

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, výjimkou je jen kapitola zabývající se testování, která obsahuje

informace hodící se spíše do kapitoly zabývající se implementací (např. kapitola "Payload v kontrolním součtu").
Názvy jednotlivých kapitol a jejich zanořování (až do páté úrovně) nejsou voleny nejvhodněji. Text je informačně
velmi bohatý a doprovázen názornými obrázky, obsahuje však často doslovné překlady (např. "kontrol blok",
"kontrol program"), což je často matoucí a text je občas hůře pochopitelný, obrázky navíc obsahují anglické
popisky, v textu se však objevují pouze česká pojmenování. Souvětí jsou velmi často bezdůvodně rozdělena do
samostatných vět, čímž je narušen myšlenkový pochod a informace se hůře čtou a chápou. Popisky obrázků
obsahují delší texty a popisy, které by se hodilo zařadit spíše do textu. Na začátku kapitoly 2.2 je uveden odkaz
na prvek označený jako 2.2, ale není jasné, na co přesně odkazuje.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Text práce obsahuje značné množství chyb, překlepů, hrubek, přebývajících či chybějících čárek, výplňových

slov (např. tedy) a nevhodně použitých slov a slovních obratů, některé obecné pojmy začínají velkým písmenem
(např. "Vyvažovač zátěže", "Veřejná IP adresa"). Z typografického hlediska práce obsahuje jen drobné chyby
(např. znak "-" místo pomlčky).

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Práce obsahuje jen pár citací pojmů a obrázků, většina textu však není citována, není proto možné odlišit

převzaté prvky od autorských. Na začátku kapitoly 2.2 je pokus o citaci, který však již neobsahuje odkaz.
Veškerý převzatý text však pochází z uvedených zdrojů, nicméně značení převzatých prvků je velmi nešikovné.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je plně funkční, zdrojové kódy jsou dostatečně komentovány a jsou opatřeny podrobnými

návody pro překlad a použití. Základní funkčnost byla ověřena vytvořenými testovacími skripty.

8. Využitelnost výsledků
 V rámci práce byl vytvořen jednoduchý vyvažovač zátěže (load balancer) umožňující rozložit zátěž mezi více

serverů, rozložení je navíc možné přizpůsobovat. Vyvažovač je možné použít například pro škálování výkonu
služby DNS rozložením zátěže mezi více DNS serverů.

9. Otázky k obhajobě
 Na straně 24 je uvedeno, že použitím 5-hašování je zajištěno, že pakety jednoho síťového toku budou předány

vždy na stejný server, ale tato vlastnost je pro DNS službu irelevantní. Je tomu opravdu tak budeme-li uvažovat
DNS dotaz používající TCP protokol?
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10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Přestože má práce velmi dobrý realizační výstup, vzhledem k výhradám k technické zprávě a absenci

jakéhokoliv rozšíření práci hodnotím známkou C - dobře.

 

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

  
V Brně dne: 24. června 2020

 Fukač Tomáš, Ing.
oponent
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