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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie spočívalo v navrhnutí metódy pre získavanie dát z komunikácie zo sociálnej siete Facebook. Obtiažnosť

zadania spočíva v tom, že protokol je proprietárny, a teda sa mohol v priebehu riešenia práce mierne meniť.
Neexistuje k nemu verejne dostupná dokumentácia a naviac komunikácia prebieha šifrovane, s čím sa musel
študent taktiež vysporiadať. Pri implementácii sa študent musel zoznámiť s pomerne komplexným prostredím
Netfox Framework.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všetky body zadania boli plne splnené.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práca je pri hornej hranici obvyklého rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Správa je logicky štruktúrovaná a kapitoly na seba nadväzujú. Študent však miestami (najmä v úvodných

odstavcoch jednotlivých kapitol) používal až príliš kvetnatý jazyk. Tieto odstavce pôsobili miestami ako z
populárne-náučnej literatúry. Práca ako celok však obsahovala len relevantné informácie a čítala sa veľmi
príjemne.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práca bola vysádzaná za použitia fakultnej šablóny pre systém LaTeX. Z tohto dôvodu bola správa z

typografického hľadiska na vysokej úrovni. Problém nastal len pri niektorých obrázkoch, ktoré boli očividne
rastrové v nižšej kvalite. Po jazykovej stránke som nezaznamenal problémy.

6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Študent pracoval s rôznymi zdrojmi literatúry, z ktorej sa všetky týkali spracovávanej problematiky. Z dôvodu

charakteru práce bolo použité aj veľké množstvo online zdrojov. Všetky prevzaté znalosti boli riadne označené
odpovedajúcim zdrojom.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Zdrojové kódy dodané študentom boli prehľadne štruktúrované a všetky metódy boli opatrené dokumentačným

reťazcom. Skromnejšie množstvo komentárov bolo spôsobené študentovov snahou písať samo-dokumentujúci
kód. V priebehu testovania sa riešenie študenta ukázalo ako funkčné.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky výskumu študenta, vrátane zdrojových kódov, boli zahrnuté do nástroju Netfox Detective, ktorý je

vyvíjaný v rámci projektu MV VG20102015022. Vďaka prínosu študenta je nástroj schopný rekonštrukcie
komunikácie so sociálnou sieťou Facebook a schopnosť dolovania dát bude integrovaná v najbližšej dobe.

9. Otázky k obhajobě
 Vami dodaný nástroj je schopný sťahovať názvy albumov daného užívateľa. Bolo by možné dodať

jednoduchým rozšírením aj stiahnutie a uloženie všetkých fotografií v albume?
Porovnávali ste schopnosti detekcie pripraveného modulu s inými aplikáciami slúžiacimi na analýzu
sieťovej komunikácie (napr. Wireshark, MS NetworkMonitor)?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Počas riešenia projektu študent narazil na viacero problémov spojených s rekonštrukciou dát, ako napríklad

obfuskácia HTML kódu firmou Facebook alebo zmeny v protokole. S týmito všetkými sa študent vysporiadal a
dokázal vyvinúť funkčný modul schopný rekonštruovať komunikáciu a vykonať dolovanie dát. Práca samotná je
taktiež spracovaná na vysokej úrovni bez obsahu irelevantných informácií. Z tohoto dôvodu navrhujem
hodnotenie A.
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