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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Všechny body zadání byly splněny bez výhrad.
3. Length of technical report within minimum requirements
 Rozsah práce je asi 55 vytištěných stran + přílohy. Žádná z kapitol neobsahuje nadbytečný nebo zbytečný obsah.

Teoretické části a přehledu podobných nástrojů je věnována třetina práce, zbylé dvě třetiny obsahují návrh,
implementaci a dosažené výsledky.

4. Presentation level of technical report 80 p. (B)
 Práce má 3 základní části - teoretický popis, návrh a implementace s dosaženými výsledky. V teoretické části

jsou stručně a přehledně popsány podobné technologie a techniky využité v praktické části. Práce se dobře čte, 
kapitoly na sebe navazují, text je dobře rozčleněn na menší celky (podsekce, odstavce, atd.), práce obsahuje
minimum "vaty".

U implementace neuronových sítí není jasné, jakým způsobem byla data normalizována a jak byly nastaveny
počáteční váhy.

Finální tabulka 5.1 ukazující přesnost predikce anomálií je výsledkem pouze pro jeden běh učení a testování.
Bylo by více průkazné udělat průměr z více běhů, které mají jinak namixované testovací a trénovací množiny.
Zároveň bych rád viděl vliv vlastností neuronové sítě na přesnost predikce (tedy jaký vliv na přesnost predikce
mají počty neuronů, skrytých vrstev atd.)

5. Formal aspects of technical report 95 p. (A)
 Práce je psaná velice dobrou angličtinou s minimálním množstvím překlepů nebo gramatických chyb, student

pouze kombinuje americkou a britskou angličtinu (např. colour, fulfil z britské a utilize,analyze z americké). Po
typografické stránce není práci co vytknout.

6. Literature usage 90 p. (A)
 Práce obsahuje 57 citací, mezi kterými jsou jak dokumentace a online manuály, tak odborné články a sborníky, a

všechny jsou relevantní k tématu. Student správně dodržuje citační etiku a jasně odlišuje vlastní a převzaté věci.

7. Implementation results 90 p. (A)
 Programová část byla vyvíjena jako součást již existujícího nástroje Examon Web, ze kterého má k dispozici data

o jednotlivých jobech a samotná detekce anomálií funguje jako zásuvný modul. Vytvořené zdrojové kódy jsou
dobře čitelné s dostatkem komentářů. Chválím vývoj zdrojových kódů pomocí systému git.

8. Utilizability of results
 Práce přináší nový přístup k detekci anomálií v uživatelských jobech pomocí neuronových sítí, který byl otestován

na nejnovějších superpočítačích v centru CINECA v Itálii. Student výsledky prezentoval jak v podobě posteru na
konferenci v Ostravě, tak ve dvou publikacích na kvalitních zahraničních konferencích, které ale bohužel nebyly
přijaty. Celkově se jedná o užitečný nástroj, který může být využíván jak adminy, tak uživately clusterů k detekci
nestandardního chování v běžících aplikacích.

9. Questions for defence
 Obsahovala testovací databáze i interaktivní joby (tzn. uživatel pracuje přímo s terminálem a zpravidla

nevyužívá hardware po celou dobu na 100%), a pokud ano, vykazovaly větší podezřelost?
Vykazovaly joby využívající více uzlů, kdy je zpravidla náročnější dosáhnout optimálního využití hardwaru,
větší podezřelost než jedno-uzlové joby?
Pokud budu chtít sledovat novou alternativní metriku, jak náročné je překonfigurovat a přeučit síť?

10. Total assessment 90 p. excellent (A)
 Student vytvořil kvalitní nástroj pro detekci anomálií v uživatelských jobech běžících na superpočítačích. Textová

část práce je psaná kvalitní angličtinou a celkově k ní nemám větší výhrady. Student práci vyvíjel ve spolupráci s
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kolegy v Itálii v rámci dvouměsiční stáže Summer of HPC, a výsledky publikoval formou posteru a dvou, bohužel
nepřijatých, konferenčních publikací. Navrhuji proto hodnocení A.

 

In Brno 7. June 2018
  .................................
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