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1. Informace k zadání
 Práce se zabývala vytvořením distribuovaného systému pro zpracování PCAP souborů. Zadání specifikovalo

použití technologie Apache Spark a vytvoření demonstrační aplikace, včetně provedení experimentů a jejich
vyhodnocení. Přestože je Apache Spark technologií, která je v současnosti velmi populární, není její netriviální
použití snadné a tak se práce řadí spíše mezi obtížnější. 

2. Práce s literaturou
 V úvodní fázi projektu si student obstaral a zpracoval dostatečné množství relevantních zdrojů k technologii

Apache Spark. Kromě klasické literatury student nastudoval množství on-line zdrojů, což bylo vzhledem k použitým
prostředkům přirozené. 

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl po celou dobu řešení velmi aktivní. Na začátku řešení jsme si stanovili pravidelné schůzky, které byly

dodržovány po celou dobu řešení. Na tyto schůzky byl student vždy dobře připraven a konzultace byly věcné a
produktivní. Na každém termínu konzultace byl vidět pokrok řešení, které student velmi dobře demonstroval.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v předstihu. Finální text byl s vedoucím konzultován a upraven do konečné podoby.

Realizační část byla taktéž dokončena v předstihu. Vzhledem k vysoké aktivitě po celou dobu řešení nebylo
dokončení práce provázeno žádnými problémy.

5. Publikační činnost, ocenění
 Dosažené výsledky budou použity v přípravovaném příspěvku, jenž se týká možností distribuovaného zpracování

dat v digitální forenzní analýze. 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Z pohledu vedoucího oceňuji zejména aktivitu studenta při studiu problematiky a realizaci jednotlivých úkolů.

Dokončení práce bylo v předstihu a práce byla po celou dobu aktivně a pravidelně konzultována. Dosažené
výsledky jsou zajímavé a budou použity v připravované konferenční publikaci.

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
.................................
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