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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Cílem práce je extrakce dat z aplikačních protokolů. Po konzultaci s vedoucím práce si student zvolil aplikační

protokoly POP, IMAP, SMTP, TLS/SSL a HTTP. V rámci práce student používá nástroje tshark, tcpflow a
editcap pro práci se zachycenou komunikací, což práci poněkud zjednodušuje. Dále pak pracuje s výstupy z
jednotlivých nástrojů, které mezi sebou kombinuje.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Teoretická část práce se věnuje jak vybraným aplikačním protokolům, tak zároveň přináší popis TCP/IP. Bod 1

zadání je dostatečně splněný. Bod 2 je dostatečně splněn v kapitole 3 věnující se volbě a popisu jednotlivých
podpůrných nástrojů. Bod 3 je obsažen v rámci kapitoly 4, tato kapitola je hůř čitelná. Bod 4 je splněn vzhledem s
drobnými výhradám k testování v kapitole 6. Bod 5 je splněn.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce splňuje minimální rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Práce je poměrně dobře logicky strukturovaná. Teoretická část je dobře pochopitelná. Kapitola 5 popisující návrh

je hůř srozumitelná. V práci se vyskytují rozporuplné (ne vhodně objasněné části), které vedou k nejistému
závěru (například zpracování jednoho/více toků, výkonostní testování, atd.).

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce obsahuje typografické a jazykové chyby. Práci především škodí časté opakování slov (asi nejvíce znatelné

v podkapitole 4.4.1) a někdy nesrozumitelná skladba vět.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Literatura je v textu vhodně referencována. Vzhledem k povaze práce, zabývající se aplikačními protokoly jsou

použité zdroje relevantní. Citace neodsazeny.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Student demonstroval funkcionalitu aplikace na připravených příkladech pro všechny vybrané aplikační protokoly

mimo IMAP. Aplikace je funkční pro demonstrované aplikační protokoly. Program je navrhnut objektově a není
členěn do modulů. Způsob a rozsah validace a verifikace není dostatečný. U některých částí nejsou zvoleny
vhodné případy pro testování.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem práce je program, který je dále využit jako součást systému pro analýzu aplikačních protokolů.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak byste prováděl automatizované testování?

2. Proč je složité získat síťový tok s větším množstvím než 30 paketů?
3. V práci na několika místech zmiňujete, že může dojít k nedefinovanému chování aplikace. Je možné tyto

stavy patřičně ošetřit?
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Realizovaný programový výstup je aktuální a dále využívaný. Technická zpráva má logickou strukturu, nicméně

některé části jsou obtížně pochopitelné, tomu přispívají i jazykové chyby. Testování má nedostatky, především co
se týče manuálního testování a výkonnostních testů.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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