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1. Informace k zadání
 Zadání se vztahuje na probíhající vědecký výzkum v rámci projektu ANSA při výzkumné skupině NES@FIT, který

se v kostce zabývá možnostmi simulace počítačových sítí a následně jejich automatické analýze a verifikaci. Za
tímto účelem student nastudoval teoretickou průpravu za směrovacím protokolem Babel. Tento pak jako novinku
implementoval do simulátoru OMNeT++. Kromě toho, ale významně rozšířil a navázal na jinou dříve obhájenou
DP, která se zabývala simulačním modelem pro směrovací protokol EIGRP. 

2. Práce s literaturou
 Student sám aktivně vyhledával literaturu související s tématem, a od hlavního RFC se brzy odpoutal k dalším

mnohdy Cisco proprietárním zdrojům. Na tomto místě je třeba ocenit s jakou pilností byl student schopen
analyzovat informace z výsledků běhu reálného HW a porovnávat je se simulací.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student docházel pravidelně na konzultace, a to vždy svědomitě připraven.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena včas a její finální stav schválen.
5. Publikační činnost, ocenění
 Část výsledků o EIGRP pro IPv6 byla přijata k publikaci v Springer-Verlag žurnále Advances in Intelligent Systems

and Computing. Se zbytkem se počítá k prezentaci na nadcházejícím OMNeT++ Summitu a následně i na nějaké
relevantní konferenci.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Práci hodnotím jako výbornou (A). Celkový přístup studenta při řešení diplomové práce byl vysoce nadprůměrný a

student je hoden býti vzorem svým spolužákům. Bezezbytku naplnil všechny body zadání a v mnoha případech
přesáhl i původní mantynely práce (dobrovolné rozšíření EIGRPv6). Oceňuji zejména kvalitu jeho implementace, u
které se doufá v zařazení do oficiální vývojové větve frameworku INET. Kromě toho práci provází (a bude
provázet), více než jedna publikace.

 

V Brně dne: 29. května 2015
.................................
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