
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Béder Michal, Ing.
Téma: Zpracování síťové komunikace v prostředí Apache Spark (id 20651)
Oponent: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Diplomová práce navazuje na aktuální výzkum v rámci grantu TARZAN (dr. Matoušek). Student měl za úkol

proniknout do platformy Apache Spark, v rámci jejíchž spletitých útrob měl implementovat řešení pro
škálovatelné zpracování síťových dat.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student všechny body zadání splnil.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je psána v husté LaTeXové šabloně a má 51 stránek (se všemi "pomocnými provozy" dohromady pak 53

stránek). Ve výsledku je tedy v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce má logickou strukturu, která odráží jednotlivé body zadání. Místy však obsahuje až vyčerpávající množství

technický informací, které čtenáři neusnadňují celkové pochopení. Toto však není na závadu (možná je to
naopak přínosem), protože technickou zprávu tak lze využít i jako kompendium usnadňující orientaci v
problematice robustního Apache Spark.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je psána ve slovenštině, jazykově se čte velmi dobře, avšak gramatickou stránku věci nejsem sto schopen

správně posoudit. Co se týče typografie, anotování obrázků a diagramů, tak se zdá být bez problémů.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Této diplomové práci by určitě slušelo více klasických citací. Na druhou stranu je toto ale vykompenzováno řadou

užitečných poznámek pod čarou referencujících popisované technologie a problémy.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Implementační výstupy práce jsou napsány primárně v jazycích Java a Scala. Studentova práce čítá stovky

řádků vlastních zdrojových kódů s dobře čitelnou strukturou.
8. Využitelnost výsledků
 Oba výstupy práce - a to jak technická zpráva, tak implementace - jsou poctivými díly. Práce přináší užitečné

poznatky komukoli, kdo se rozhodne využít platformu Apache Spark pro reálný projekt profitující s distribuce
problému.

9. Otázky k obhajobě
 Diskutujte původ zachycené komunikace použité během testování. Jedná se o PCAPy/JSONy náležející

k nějakému ze známých datasetů, nebo Vaše vlastní? Pokud to druhé, tak jakým způsobem jste je
pořídil, a jak vypovídající směs provozu obsahují?
Osvětlete, jak složité by bylo Váš systém upravit, aby podporoval soubory se zachycenou komunikací i
jiných formátů (např. pcapng, MNM).

10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Recenzovanou práci hodnotím stupněm výborné (tedy A). Student realizoval nadstandardní prototyp systému pro

zpracování síťových dat, čímž prokázal své inženýrské dovednosti.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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