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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem diplomové práce bylo seznámení s fungováním sítí Tor a daty, která popisují jejich stav a následně vyřešit

omezení stávajících možností zpracování těchto dat pomocí technologie OLAP. Výkonnost tohoto řešení bylo
potřeba ověřit pomocí různých testů. Dále bylo úkolem rozšířit možnosti dotazování stávajícího nástroje v těchto
datech. Studijní i implementační etapa byla tedy poměrně rozsáhlá, zadání proto hodnotím jako obtížnější. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva bez problémů splňuje předepsané minimum týkající se jejího rozsahu, rozsah je přibližně 65

normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Struktura práce je zvolena dobře, k návaznosti a kapitol nemám žádné výhrady. Práce je sice pro neodborníka

v oblasti počítačových sítí poměrně nesnadno pochopitelná, ale po obsahové stránce ji jinak nelze nic vytknout.
Zejména pozitivně hodnotím podrobnou analýzu možných řešení a také detailní návrh samotné OLAP databáze.

5. Formální úprava technické zprávy 98 b. (A)
 Práce je psána velmi dobrou a prakticky bezchybnou angličtinou. Také typografické prohřešky se v technické

zprávě prakticky nevyskytují. Formální stránku technické zprávy hodnotím jako nadstandardní.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Seznam literatury je poměrně rozsáhlý, zdroje jsou v textu správně odkazovány a k práci s literaturou tedy

nemám žádné výhrady. Převzaté znalosti jsou odliěeny od vlastních, k porušení citační etiky tak zcela určitě
nedošlo.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Pro výslednou OLAP databázi byla využita databáze MariaDB a je navržena tak, aby umožňovala efektivní

dotazování a je také rozšířena funkcionalita nástroje consensus_parser, aby podporovala větší škálu dotazů.
Řešení je plně funkční a prakticky využitelné, z experimentů však není úplně zřejmé, zda je nové řešení
efektivnější, dle experimentů to vypadá, že v mnoha ukazatelích je nové řešení pomalejší než původní, nicméně
o tom, že nové řešení poskytuje mnohem větší možnosti dotazování, není pochyb.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky diplomové práce budou využity v rámci projektu Tarzan na FIT VUT pro další výszkum ohledně analýzy

stavu sítí Tor.
9. Otázky k obhajobě
 Uveďte nějaký konkrétní příklad OLAP analýzy/dotazu, který by pomocí vaší OLAP databáze bylo možné

řešit.
Lze z experimentálních výsledků v kap. 6 jednoznačně učinit závěr, že je nové řešení z hlediska dotazování
efektivnější? Pro jaké typy dotazů to platí?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Výsledná diplomová práce byla náročnější a student zadání splnil na vysoké úrovni. Navrhuji proto hodnocení

této diplomové práce stupněm A (výborně).

 

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

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.
oponent
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