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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Téma práce považuji za obtížnější. Je nutné porozumnění nejenom problematice měření a ukládání síťových

toků, ale také paralelnímu zpracování a distribuovaným řešením.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Prezentační úroveň práce je kvalitní. Kapitoly na sebe navazují a jsou srozumitelně napsány. Rozsah některých

kapitol je možná větší než by musel být, nicméně to není na škodu.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Vzhledem k rozsahu práce a nepřítomnosti chyb a překlepů nemám k jazykové stránce žádné výhrady.

Typografická stránka práce je taktéž kvalitní. Osobně bych nepoužíval tak často zdůrazňování pasáží v textu, ale
to je spíše subjektivní názor.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 K práci s literaturou nemám výhrady. Veškeré tvrzení jsou řádně podloženy odkazy na odborné články. V

některých částech, např. ukládání flow záznamů, jsou citovány téměř všechny relevantní publikace se kterými
jsem obeznámen. Výběr studijních pramenů tedy považuji za velice kvalitní.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Hlavními výsledky práce je vytvoření konfigurace pro spolehlivý cluster pomocí nástrojů corosync, pacemaker a

glusterFS, a také vývoj nástroje fdistdump pro paralelní dotazování se nad flow záznamy. Kód fdistdump je dobře
dostupný (zveřejněn na stránce github), přehledný a komentovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce lze využít dále v praxi při zpracování většího množství flow záznamů pomocí nástroje fdistdump.

Ukázková konfigurace a diskuze k možnému způsobu nasazení distribuovaného řešení lze také využít při
zvažování nasazení vlastního clusteru pro ukládání flow záznamů.

9. Otázky k obhajobě
 Jak velké množství flow záznamů/s považujete za hranici u které je vhodné uvažovat pro nasazení

distribuovaného řešení kolektoru?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Práce představuje ucelený přehled možných řešení jak zvýšit spolehlivost kolektoru síťových toků a výkonnost

při dotazování se nad uloženými záznamy. Realizační výstup i technickou zprávu považuji za velice kvalitně
zpracované. Nástroj fdistdump může mít do budoucna velký potenciál. Doporučuji hodnotit práci jako výbornou
(A).

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2016
  .................................

podpis
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