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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce dávalo studentovi prostor pro realizaci. Bylo možné se ubrat směrem jednodušších optimalizací na

úrovní nastavení a ladění operačního systému a případně jeho ovladačů. Student si však zvolil cestu složitější a
dosud málo probádanou v podobě použití vysoce specializované knihovny a nad ní postaveného nástroje pro
akceleraci úlohy překladu síťových adres. Do tohoto nástroje student přímo zasahoval a navíc ho i významnou
mírou rozšířil o podporu akcelerace několika nejčastěji používaných aplikačních protokolů. Proto považuji takto
vypracované zadání za obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Předmětem zadání bylo nastudovat vybrané síťové úlohy, které řeší poskytovatelé internetu. Dle mého názoru byl

velice vhodně zvolen překlad síťových adres (NAT) se všemi jeho alternativami. Tuto úlohu řeší v podstatě totiž
každý menší a zároveň častokrát i některý z větších poskytovatelů v případě nedostupnosti veřejných adres.
Práce nenavrhuje znovu to, co již existuje, ale naopak je vhodně využito existující implementace, která vznikala
souběžně s řešením této diplomové práce. Samotná implementace byla rozšířena o možnost zlepšení výkonnosti
v specifických ale velice potřebných úlohách. Zadání proto považuji za splněné bez výhrad.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí, práce je vhodně doplněna přílohami.
4. Prezentační úroveň předložené práce 88 b. (B)
 Technická zpráva je strukturována logicky, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují a zodpovídají postupu

práce při řešení daného problému. Část týkající se popisu použité knihovny je pro čtenáře výborným přehledem
funkcionality.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce obsahuje menší množství překlepů a má jenom drobné typografické nedostatky. Celkově je však přesto

úprava technické zprávy na dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 92 b. (A)
 V práci je využito knižních zdrojů ale i online zdrojů, a to vetšinou v podobě RFC standardů. Citováno je vhodným

způsobem a všechny citované zdroje jsou relevantní k řešené oblasti.
7. Realizační výstup 92 b. (A)
 Realizační výstup je plně funkční a vysoce kvalitně zpracován. Navíc umožňuje velice jednoduché další rozšíření.

Použité knihovny jsou použity v souladu s licenčními podmínkami.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem práce je rozšíření existujícího nástroje pro překlad síťových adres o podporu vybraných aplikačních

protokolů tak, aby i tyto mohly být akcelerovány mimo jádro operačního systému. Je tak dosaženo komplexního
řešení pro zvýšení výkonu úlohy překladu adres, kterou běžně řeší poskytovatelé internetu.

9. Otázky k obhajobě
 Podle jakého klíče byly vybrány aplikační protokoly zvolené pro integraci? Kdyby jste akceleroval další

protokoly, které by jste vybral a jak složité by je bylo implementovat?
10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Implementovaný software je kvalitní a jsem přesvědčen, že bude úspěšně používán i v praxi. Velice pozitivně

hodnotím i vykonané měření s popisem výsledků těchto měření. Technická zpráva je zpracovaná nadprůměrně a
celkově tedy navrhuji hodnocení stupněm B.

 

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