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Zásady pro vypracování:

SDN sítě zažívají velký rozmach zejména v rozlehlých a distribuovaných datacentrech. S nimi přichází i
změna síťového paradigmatu spojená s přechodem od decentralizované správy ke správě centralizované.
Na základě vzájemně propojených jednoduchých SDN přepínačů jsme schopni programově vytvořit
pokročilou logiku a na stejném hardwaru dosahovat diametrálně odlišných funkcionalit. Jednou z možností
využití SDN infrastruktury je i celkové zabezpečení sítě, kde takto vytvořený firewall umožňuje reagovat
na libovolné události aplikační úrovně.
Cílem této práce je navrhnou proof-of-concept řešení na bázi SIP Proxy Kamailio a SDN infrastruktury,
které umožní předávání informací ze SIP Proxy na SDN přepínač, který bude fungovat jako firewall.

Zásady pro vypracování:
1. Student nastuduje a popíše technologii SIP Proxy Kamailio.
2. Student provede rešerši možností a schopností technologie Open vSwitch a souvisejících SDN
kontrolerů, které je možné s tímto přepínačem využívat.
3. Student navrhne komunikační procedury mezi jednotlivými prvky.
4. Student navrhne, realizuje a detailně popíše testovací prostředí.
5. Student provede základní sadu testů pro ověření funkčnosti navrženého řešení.
6. Student shrne nasazené řešení a srovná jej s tradičními přístupy.
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