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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Všechny body zadání byly splněny
3. Length of technical report in usual extent
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí.
4. Presentation level of technical report 90 p. (A)
 Práce se dobře čte, je logicky strukturovaná, jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe navazují a v případě

potřeby je odkazováno na definici nebo vysvětlení v předchozí části textu. Návrh i implementace generátoru jsou
ilustrovány přehlednými schématy.

5. Formal aspects of technical report 85 p. (B)
 Práce je psaná v angličtině. Po jazykové stránce obsahuje jen drobné chyby ve stylistice, gramatice nebo větné

skladbě, úroveň angličtiny je velmi dobrá. Po typografické stránce se jedná o kvalitní práci, žádné nedostatky
jsem nepostřehl.

6. Literature usage 90 p. (A)
 Student cituje relevantní a kvalitní vědecké publikace a srovnává se s podobnými přístupy ke generování

síťových toků. Kde je to nutné, odkazuje se na online zdroje ke specifikacím protokolů a manuálům.
7. Implementation results 95 p. (A)
 Realizační výstup je plně funkční a na vysoké úrovni. Zdrojové kódy jsou řádně okomentovány. Student si dal

práci i s optimalizací kódu, díky čemuž dosahuje vysokých rychlostí generování síťového provozu. Velmi kladně
hodnotím také abstrakci výstupního rozhraní, takže je možná podpora různého HW, případně výstupu do
souboru.

8. Utilizability of results
 Výsledky práce jsou využitelné v praxi díky flexibilitě při specifikaci charakteristik požadovaných síťových toků,

randomizaci položek v hlavičkách síťových protokolů a dosahovaných rychlostech. Pokud se student dobře
vyhrání oproti jiným publikovaným řešením (např. MoonGen), jsou výsledky práce publikovatelné na vědecké
konferenci.

9. Questions for defence
 1. Můžete blíže specifikovat, jaké výhody přináší Váš generátor oproti jiným řešením (MoonGen) a proč tyto

řešení nevyhovují požadavkům zadání?
2. Uvažoval jste o zvýšení výkonu zapojením více síťových karet a agregací provozu, aby bylo možné využít

i další výpočetní jednotky v NUMA architektuře? Jak by Vaše řešení škálovalo pro více než 7 jader a více
NIC zařízení?

10. Total assessment 95 p. excellent (A)
 Zadání bylo splněno bez výhrad, úroveň technické zprávy je velmi dobrá a realizační výstup je velmi kvalitní.

Vzhledem k využitelnosti realizačního výstupu v praxi a publikovatelnosti výsledků práce navrhuji hodnocení 
výborně - A.

 

In Brno 7. June 2016
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