
Oponentsky posudek k diplomove praci

V. Kulvait: Crawlov6ni na Webu

Pra~ce p. Kulvaita se vfinuje srovnavam ruznych metod crawlovdni. Vysledky,
plynouci z jednotlivych m£reni ukazuji zajimave a n£kdy az ne£ekane souvislosti.

Autor v uvodu vymezil tema, ktere"mu se bude vSnovat. Nasleduje teoreticky uvod do
teto tematiky, obohacen o fakta a informace tykajici se nejvStSi'ch vyhleddvac'u (napf. po£et
stranek, se kterymi pracuji). Po kapitole vSnovane struktufe webu a pfistupum vyhledavdni
nasleduje £a"st, zabyvajici se samotnymi crawlery a strategiemi crawlovim. Dal5i kapitola
popisuje dv^ miry dulezitosti - PageRank a K-Rank, ktere bude autor detailneji zkoumat a
porovndvat. Po posledni teoreticke kapitole, vysv^tlujicf Kendallovo T, ndsleduje popis
pouzitych datovych struktur a vysve"tlenf implementovanych algoritmu. Nasleduje popis
experimentu a vyhodnoceni vysledku. V poslednich kapitolach je celkovy pfehled s popisem
vlastni autorovy prace, zdv^r s diskuzi a zamysleni nad budoucfm moznym pokradovanim.

Vstupnf data byla rozd^lena do tff souboru, reprezentujicich kolekci stranek domeny
.cz, .uk a .edu, stazenych z Webu, takze se pracovalo se skute^nymi daty. Autor pocital
hodnoceni K-Rankem na matici Webu, ktera byla az o tfetinu men§i nez malice, kde se podftal
PageRank, proto vysledky nelze uplnS srovndvat. Nicmen^ i z tSchto vystupu vyplyvd, ze
K-Rank rozklddd dulezitost rovnomfern^ji nez PageRank. Jeho uspofdddni vzhledem k celkove

agregovane dulezitosti je stabilnSj§i nez u PageRanku.

Me vyhrady smeTuji zejmena k formdlni strdnce prace:
Graficka uprava. Pfedlozky v textu nejsou vdzdny na nasleduji'ci slovo, proto se Casto

stdvd, ze je tfeba dvojice slov ,,V nove" rozdSlena ta, ze je ,,V" na konci fddku.
Na str. 5 je uvedeno, kolik odkazu najdou nejve"t§i vyhledavade na dotaz ,,and" a pak
nasleduje vfeta: ,,NejvSt§i vyhledavaCe tak pravd6podobn£ spravuji kolekce, ktere Citaji

pfes 20 000 000 000 strdnek." Odkud je tento za"v£r?
N^kter^ terminy (napf. PageRank) jsou pouzivany v textu pfed jejich defmici
ObCas je vyjadfovani nepfesne - kap. 4.7. strategic si vede dobre - jde o das, pofadi

nacrawlovanych strdnek nebo vyslednou mnozinu strdnek?

CelkovS povazuji prdci p. Kulvaita za kvalitni, autor navrhl a implementoval algoritmy pro
crawlovani, cimz zcela splnil zaddni. Proto s ohledem na vyse uvedend fakta doporuduji tuto

prdci k obhajeni.


