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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání může působit obtížnějším dojmem, protože očekává identifikaci zdrojů dat pro monitorování na serverech

provozovaných s OS Windows i GNU/Linux. Práce se však identifikací zdrojů téměř nevěnuje a proto hodnotím
zadání jako průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Díky vhodnému návrhu se autorovi podařilo rozšířit zadání a vytvořit nástroj, který zasílá notifikace nejen do

aplikace pro platformu Android, ale i na e-mail a je možné přidávat vlastní moduly.

Otázkou je splnění bodu 2, kdy autor nerozpoznal vhodné zdroje dat určené pro monitorování. Namísto toho
popisuje v kapitole 3 databáze a příkazovou řádku zhruba na úrovní střední školy (viz např. první odstavec
podčásti 3.3.1, či sekce 3.1).

V průběhu testování nebyly důkladně otestovány jednotlivé části, ale jen systém jako celek. Především
monitorovací moduly by zasloužily podrobnější otestování.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Není mně jasné, proč kapitola 3 pojednává o principech relačních a alternativních databází. Tato kapitola

je také pojmenovaná nevhodným způsobem, protože se identifikací zdrojů dat pro práci zabývá jen velice
okrajově a neúplně. Také není jasné, proč je v sekci 3.1 blíže popisováno MySQL (ve skutečnosti jde
spíše o příklad konkrétního schéma databáze). Naopak vhodný zdroj dat, protokol syslog, je popisován
až v podsekci 4.1.1, popis by se hodil do kapitoly 3.
Některé obrázky jako 3.5 a 3.7 nejsou odkazovány z textu.
Práce použivá nejednotné pojmenování, např. linuxový termínál, Linuxový terminál i linux terminál. Často
jsou odborné pojmy ponechány v anglickém tvaru, i když je práce psaná slovensky (např. local use,
user-level). Tabulka 4.1 není přeložena vůbec.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce je psaná slovensky, takže většinu gramatických chyb nerozpoznám. I tak jsem gramatické chyby

našel, jako chybějící čárky mezi větami (např. 4. věta kapitoly 4).
Práce obsahuje některé typografické chyby, např. chybí mezery před počátečními kulatými a hranatými
závorkami. Většina obrázků je v angličtině. Obrázek 2.2 není dostatečné kontrastní. Ne všechny části
zobrazené na obrázku 2.2 a 2.5 jsou podstatné pro práci a popsané v textu.
Na straně 14 jsou nesprávně přeloženy pojmy velocity a volume. Některá tvrzení jsou napsána hodně
neobratně, např. porovnání YAML a XML na str. 22. Obrázky 4.2-4.12 a 4.14-4.21 nejsou obrázky, ale
příklady konfigurace.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce zachází nejednotně s odkazy na dokumentaci Androidu a RFC, některé jsou v poznámkách pod

čarou, jiné jsou ve zdroji [2] a [6].
Student nesprávně pracuje i s literaturou doporučenou vedoucím práce - [4] je použito v části 3.2 jen pro
citaci první věty.
Formát citace zdrojů [4] a [7] obsahuje podivná jména.
Tabulka 4.1 byla pravděpodobně převzata bez uvedení citace.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Práce vhodně rozčlenila problém na monitorovací část, jádro a odesílací část. Podle mého názoru však

dostatečně nevyužívá potenciálu tohoto členění a již monitorovací modul určuje cílovou skupinu, kterou
by bylo vhodné specifikovat v jádru.
Aplikaci pro Android schází větší uživatelská přívětivost, např. možnost filtrování a řazení obdržených
notifikací.
U zdrojových kódu není jasné, co vytvořil student a jaké části jsou převzaté. Některé zdrojové soubory
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jsou sice označeny, že patří společnosti Google a jiné toto označení postrádají. Domnívám se však, že i
část kódu v neoznačených souborech není prací studenta.

8. Využitelnost výsledků
 Práce může najít praktické použití pro vedoucího práce. Pro obecné využití však přistoupila nevhodně ke

specifikaci cílů notifikací, které nejsou definovány v jádře systému, ale již v monitorovacím modulu. Tím pádem
není možné do skupin rozřadit aplikace produkující zprávy protokolem syslog.

9. Otázky k obhajobě
 Proč nebyly pro monitorování stavu serveru vybrány zdroje jako vhodné zdroje stav a zaplnění disku,

/proc, /sys, či syslog?
Musí monitorovací modul pracovat vždy pomocí pollingu?
Proč řeší cílovou skupinu pro notifikaci již monitorovací modul a ne jádro?
Proč byl zvolen vlastní formát zpráv nad protokolem syslog a nebylo využito možností specifikace facility
a severity protokolu syslog?
Je možné v aplikaci pro Android nějakým způsobem třídit a řadit přijaté notifikace?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Pan Bohuš navrhl a naprogramoval kombinací nástrojů monitorujících stav serveru, které umožňují uživatele

notifikovat pomocí e-mailu, či aplikace pro Android. Systém je rozšiřitelný a založený na protokolu syslog. Na
systém však bohužel není možné plně napojit jakoukoliv aplikaci využívající protokol syslog, protože systém
obsahuje specifický formát zpráv. Aplikace pro Android nabízí jen základní funkcionalitu. Celkově navrhuji BP
hodnotit stupněm D.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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