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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání hodnotím jako velmi obtížné, protože cílem práce je vytvořit komplexní systém skládající se z firmwaru pro

FPGA a z rozsáhlého softwaru. Kromě tohoto vyvíjený systém také musí splňovat vysoké výkonnostní nároky při
zpracování síťového provozu.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Text je vhodně rozdělen do kapitol a podkapitol a logicky na sebe navazuje. Práce obsahuje všechny podstatné

informace, ale v některých částech textu je těžké porozumět co autor chce říci, případně chybí doplňující obrázek.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Z typografického pohledu je práce zdařilá, v jejím textu však lze nalézt malé množství překlepů a několik

jazykových prohřešků.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Autor vhodně ozdrojoval všechny podstatné částí práce, čerpal z kvalitních online zdrojů, jako jsou RFC a jiné

standardy, ale také z několika článků a knižních zdrojů.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Hlavní realizační výstup se skládá ze 4 částí:

1. Firmware pro FPGA, který přijímá pakety, extrahuje a odesílá metadata o zpracovaném provozu.
2. Další částí je software pro ARM, který tyto metadata přijme a zajistí export na vzdálený IPFIX kolektor.
3. Modul do IPFIX kolektoru na platformu x86, který přijímá IPFIX záznamy, ukládá je na disk a zároveň

vytváří strom protokolů.
4. Komplexní webové rozhraní, které na základě vytvořených souborů z IPFIX kolektoru zobrazuje

vytvořený strom protokolů, umožňuje v něm filtrovat a nastavovat úroveň zobrazených detailů.

Vedlejší výstup práce jsou simulační a verifikační prostředí pro firmware a testovací prostředí pro software. Celá
práce kromě syntetických testů, byla také testována na živé síti. Všechny výše uvedené výstupy jsou plně funkční
a kvalitně zpracovány.

Všechny knihovny jsou použity v souladu s licenčními podmínkami.
8. Využitelnost výsledků
 Práce bude dále použita v rámci projektu SProbe.
9. Otázky k obhajobě
 V práci jste teoreticky ukázal, že firmware je schopen zpracovat všechny pakety na plné rychlosti síťové linky. V

měření se ovšem ukázalo že při krátkých paketech a při vyšším počtu toků jsou některé pakety v softwaru
zahozeny. Která část softwaru je tzv. bottleneck a proč?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Autor zvládl velmi dobře  zpracovat komplexní aplikaci, která přináší inovativní způsob pohledu na provoz v

počítačových sítích a jeho zobrazení. Navrhnul firmware schopný zpracovávat pakety na plné rychlosti 10 Gb
linky a firmware řádně otestoval. Navíc pro tento firmware vytvořil funkcionální verifikační prostředí s 95%
pokrytím VHDL kódu. Současně vytvořil software s komplexním webovým rozhraním umožňující pohodlné
prohlížení historie síťového provozu.

Vzhledem k obtížnosti zadání, vynikajícímu způsobu zpracování realizačního výstup, ale kvůli nedostatkům v
technické zprávě navrhuji známku velmi dobře - B.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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