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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo navrhnout, implementovat a odladit systém pro analýzu síťového provozu tak, aby bylo možné

získat kromě statistických informací o síťových tocích i informace o struktuře hlaviček paketů. Práci považuji za
velmi náročnou, a to nejen řešenou problematikou, ale velkým rozsahem činností, které musel student vykonat.
Student musel navrhnout a implementovat firmware do FPGA, software pro sběr statistických informací a ještě
k celému systému implementovat grafické uživatelské rozhraní. Práce navazuje na projektovou praxi a
bakalářskou práci, ve které student řešil problematiku flexibilní analýzy hlaviček paketů v FPGA. Výsledek práce je
kvalitní a prakticky velmi dobře použitelný.

2. Práce s literaturou
 K porozumění tématu a navržení nového systému musel student nastudovat řadu článků. Student čerpal jak z

literatury doporučené, tak z literatury získané vlastní aktivitou.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl během řešení diplomové práce aktivní, pravidelně konzultoval navrhovaná řešení. Vždy byl na

konzultace připraven a řešené problematice rozuměl.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v termínu a obsah i výsledky byly před odevzdáním v dostatečném předstihu konzultovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 Vytvořená práce nebyla zatím publikována. Nicméně výsledky práce mají publikační potenciál, zejména navržený

způsob analýzy a vizualizace struktury hlaviček paketů. Výsledná implementace je důkladně odladěná. Firmware
byl ověřen pomocí funkční verifikace. Celý systém (software i firmware) byl ověřen na reálném síťovém provozu a
bude použit v rámci projektu SProbe.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Studen řešil velmi náročnou diplomovou práci. Pracoval systematicky a svědomitě, vytvořil kvalitní návrh i

implementaci celého systému. Student musel řešit návrh a implementaci firmware pro FPGA, vytvořit
optimalizovanou implementaci zpracování paketů na procesoru ARM a k celému systému vytvořit grafické
uživatelské rozhraní. Vše důkladně odladil a otestoval na dostupné platformě s propustností 1Gb/s a na vývojových
kitech s rozhraními 10Gb Ethernet. Výsledky práce mají publikační potenciál, tvoří důležitou část výstupu
výzkumného projektu SProbe a jsou prakticky velmi dobře použitelné. Proto navrhuji hodnocení stupněm A
(výborně) a navrhuji práci na Cenu děkana a doporučuji nominaci do soutěže ACM SPY.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2018
.................................

podpis
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