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Cílem předložené práce bylo  zapojit  nějakou formu trust  managementu  do směrovacích 
protokolů  vybrané  strukturované  P2P  sítě  a  následně  ověřit  zda  lze  tímto  způsobem 
dosáhnout  zvýšení  efektivity  směrovacích  protokolů  a  bezpečnosti  komunikace  v  síti. 
Součásti  práce  měla  být  také implementace  ve  vhodném simulačním nástroji,  která  by 
umožňovala porovnat navržený mechanismus se současné provozovanými řešeními, kdy je 
trust management řešen na oddělené vrstvě, případně není implementován vůbec.

Cíle práce se podařilo splnit. Autor nejprve v kapitole 2 rozebral nejpoužívanější algoritmy 
pro budování P2P sítí a v kapitole 3 podrobně popsal chování algoritmu Kademlia, který si 
vybral jako základ pro svojí implementaci. Kapitola 4 se pak zaobírá několika vybranými 
trust managementy a kapitola 5 rozebírá existující simulační nástroje. Výběr simulačního 
nástroje, směrovacího algoritmu a trust managementu je diskutován v kapitole 6.  Autor se 
rozhodl  pro  trust  management  TrustVector,  který  upravil  pro  potřeby  spolupráce  se 
směrovacím protokolem Kademlia.   Jako simulační  nástroj  byl  vybrán  PeerSim.  V této 
kapitole  se  také  uvažují  různé  scénáře  chování  útočníků.  Kapitola  7 popisuje  varianty 
algoritmu odpovídající  běžně provozovaným řešením (bez  trust  managementu,  oddělený 
trust  management)  i  nově  navrženého  mechanismu.  Kapitola  8  pak  popisuje  parametry 
simulace.  Výstupem je velkém množství dat, které  je  přiložené  na CD.  Vybrané výsledky 
jsou prezentovány a diskutovány v kapitole 9.

Nejzajímavější  výsledek  je  podstatné  zlepšení  efektivity  trust  managementu  po  jeho 
zapojení přímo do směrovacích mechanismů sítě.  Autor  pracoval  samostatně a  prokázal 
hlubokou znalost dané problematiky. Práce má dobrou úpravu a je psána srozumitelně.

Hlavní klady práce jsou především:

• Výsledek simulace poukazující na to, že efektivitu trust managementu lze podstatně 
zvednout jeho úzkou spoluprací se směrovacími protokoly.

Nedostatky:
• Jako  výstup  simulace  by  bylo  zajímavé  sledovat  i  jiné  parametry  než  jen  počet 

chybně  stažených  souborů.  Otázkou  zvýšení  efektivity  vlastního  směrovacího 
protokolu se autor nezabýval.  

I přes výše uvedenou připomínku hodnotím práci jako kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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