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K celé práci lepší OK horší nevyh.

Obtížnost zadání X

Splnění zadání X

Rozsah práce X

Autor si vytkl za cíl navrhnout přenosový protokol pro přenos dat mezi počítači,
který by umožňoval pohodlné sdílení souborů mezi uživateli.

Na první pohled se zdá, že protokolů na přenos souborů se už používá dostatek
a každý další by byl přespočetný. Ukazuje se ovšem, že stávající protokoly jsou buďto
zcela triviální (a postrádají i základní funkce), nebo to naopak jsou plnohodnotné síťové
filesystemy optimalizované na maximální výkon, se vší komplikovaností, jíž to přináší.

Dává tedy velmi dobrý smysl pokusit se navrhnout protokol nový, v základní verzi
dostatečně jednoduchý, ale rozšiřitelný i o pokročilé funkce.

Tohoto úkolu se autor zhostil výborně. Výsledkem je jak kompletní návrh protokolu
se všemi důležitými detaily, tak ukázková implementace potvrzující vhodnost návrhu.

Textová èást práce lepší OK horší nevyh.

Formální úprava X

Struktura textu X

Analýza X

Vývojová dokumentace X

Uživatelská dokumentace X

Úvodní část práce se zabývá obecnými otázkami protokolů pro přenos souborů a
formuluje požadavky na protokol a možné problémy. Neopomíná rozebrat odolnost pro-
tokolu, jak proti výpadkům sítě, tak proti cíleným útokům. Zmiňuje také potíže spojené
s cacheováním obsahu, udržováním stavu a idempotencí požadavků.

Následuje přehled běžně používaných protokolů a jejich vlastností. Autor uvádí jak
jednoduché protokoly (jako je třeba FTP, SFTP a různé nástavby nad HTTP), tak síťové
filesystemy SMB a NFS.



Hlavní část práce se věnuje návrhu nového protokolu. Nejprve váží jednotlivé po-
žadavky a rozhoduje, které z nich jsou důležité a které je možno obětovat v zájmu jed-
noduchosti a spolehlivosti. Poté zavádí obecný formát požadavků a odpovědí. V tomto
formalismu nakonec definuje všechny operace protokolu. K tomu přidává obecný mecha-
nismus, pomocí kterého se klient se serverem mohou dohodnout na rozšířeních protokolu,
a rovnou několik rozšíření navrhuje.

Závěrečná část je věnována popisu implementace a návrhům možných budoucích
vylepšení protokolu.

Práce je psaná příjemnou, čtivou angličtinou s minimem jazykových a typografic-
kých chyb. Použité zdroje jsou korektně citovány.

Implementaèní èást práce lepší OK horší nevyh.

Kvalita návrhu X X

Kvalita zpracování X X

Stabilita implementace X

Součástí práce je ukázková implementace protokolu pro Linux. Skládá se ze tří částí:
server, klient ovládaný z shellu a klient fungující jako user-space filesystem.

Implementace je funkční, ale značně minimalistická. K praktické použitelnosti chybí
zejména pipelining operací a alespoň základní cacheování v klientech a podpora specifi-
kovaných rozšíření protokolu v serveru.

Hlavního účelu, totiž ověření funkčnosti protokolu, ovšem bylo dosaženo. Efektivní
implementace by byla vhodným tématem nějaké další práce.

Celkové hodnocení: výborně

Práci navrhuji na zvlá¹tní ocenìní: ne

V Praze dne 13. ledna 2014

Martin Mareš


