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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva se svým rozsahem pohybuje spíše na dolní hranici rozmezí obvyklého pro diplomovou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 66 b. (D)
 Technická zpráva pokrývá jak teoretickou, tak implementační část práce. K její struktuře však mám mnoho

výhrad. Předně postrádám konkrétní vymezení cílů práce, tedy jaká data se budou zpracovávat a jaké jsou
požadavky na architekturu řešení a předpokládaný účel využití. Tyto informace se objevují postupně až během
popisu různých návrhových rozhodnutí. V textu se tak nečekaně objevují nové požadavky jako zdůvodnění volby
konkrétních technologií, tyto technologie jsou také představovány nesystematicky v různých kapitolách. V
teoretické části je rozebrán formát AFF4 pro reprezentaci forenzních dat, není však dále využit a praktická část
práce se věnuje zpracování dat ve formátu PCAP, který naopak není nikde blíže popsán. Některá návrhová
rozhodnutí, jako např. použití odděleného úložiště pro metadata, mohla být detailněji vysvětlena.

5. Formální úprava technické zprávy 82 b. (B)
 Po jazykové i typografické stránce je práce poměrně pečlivě zpracována, lze mít jen velmi drobné výhrady k

sazbě některých obrázků a zdrojových kódů.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Součástí práce bylo studium většího počtu různých technologií pro zpracování rozsáhlých dat. Tomu odpovídá i

seznam použité literatury, který obsahuje množství relevantních zdrojů. Jednotlivé zdroje jsou v textu řádně
citovány.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizačním výstupem je distribuované úložiště založené na existujících distribuovaných databázích a systému

Kafka pro zasílání zpráv. Dále je k dispozici nakonfigurované testovací prostředí simulující distribuované
prostředí a byla implementována testovací klientská aplikace. Po implementační stránce student velmi dobře
zvládnul praktické využití netriviálních technologií a vytvořil poměrně rozsáhlé a plně funkční dílo. Z hlediska
návrhu mám pochybnosti o některých architektonických rozhodnutích, jako např. využití oddělené databáze
MongoDB pro ukládání metadat, které není v technické zprávě příliš zdůvodněno. Je také škoda, že systém byl
testován pouze v simulovaném prostředí na jednom počítači a nikoliv v reálném distribuovaném prostředí.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem je prototyp řešení, které může sloužit jako vzor využití konkrétních technologií v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 1. Existuje nějaká souvislost mezi datovým formátem AFF4 a soubory PCAP zmiňovanými v práci?

2. Proč jste zvolil ukládání metadat pomocí oddělené databáze MongoDB namísto např. také popisované
databáze Cassandra?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Pan Josefík v rámci své diplomové práce prostudoval a prakticky zvládnul větší množství poměrně komplexních

softwarových technologií a implementoval rozsáhlou a plně funkční aplikaci. Na druhou stranu k technické zprávě
mám mnoho výhrad uvedených výše. Navrhuji proto výsledné hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2018
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