
Oponentsky posudek diplomove prace
Jaroslav Ciml: Personifikovany Metavyhledavac

Mezi cile teto prace patfilo vytvorit personifikovany metavyhlcdavac, ktery by dokazal
udrzovat profily zajmu jednotlivych uzivatel a na jejich zaklade spojovat odpovedi vice
vyhledavacu a urcovat vysledne pofadi. Prace mela vyuzivat frameworku Egothor a
nabidnout Mozilla toolbar pro praci s metavyhledavacem.

Druha kapitola prace pfehledne shrnuje algoritmy, pouzite v praci bud'to v puvodni, nebo
autorem rozsifene podobe. Vysledny navrh, popisovany ve tfeti kapitole, vyuziva pro
ziskavani vysledku od jednotlivych vyhledavacu agenty, fizene konfiguracnimi soubory.
Konfiguracni soubory svoji syntax! vychazeji zobdobnych souboru prohlizece Mozilla a
umoznuji tak - pfi znalosti formatu URL dotazu a HTML stranek s odpoved'mi - snadne
pfidani podpory noveho vyhledavace. Podle zadani by mel metavyhledavac vychazet
z frameworku Egothor. V kapitole 4.1, popisujici pouzite knihovny jsem nic o Egothoru
nenasel, a ani vodkazech na literaturu neni Egothor zminen. Egothor tak pfipomina pouze
pojmenovani baliku org. egothor .met a search v kapitole 4.2. Neni mi proto jasne, zda
a nakolik byl nakonec framework Egothoru potfebny a vyuzity.

Az potud k praci nemam pfilis zavaznejsich pfipominek. Nejvetsi slabinou prace je proto die
meho nazoru absence uzivatelske a instalacni pfirucky a s tim spojene komplikace pfi
pokusech otestovat uvadene vyslcdky. Dve stranky pfilohy A prace popisuji sotva to, jak
spustit verzi metavyhledavace pro pfikazovou fadku. Celou fadu vgci se ctenaf nedozvi a je
odkazan na metodu pokus-omyl. Na CD bych pfivital

• samotny text prace v elektronicke podobe, napriklad v PDF
• generovanou dokumentaci k vytvofenemu software
• Pouzity volne sifitelny software tfetich stran, v tomto pfipade pouzitou verzi Java

run-time a Apache Tomcat.
Ackoli je v zaveru prace uvedeno, ze byla vytvofena implementace vcetne weboveho rozhrani
a v obsahu CD je zminen adresaf s JSP strankami, nikde uz neni popsano jejich zprovozneni.
Ve spolupraci s autorem se podafilo stranky rozbehnout a otestovat, ale zprovozneni rozhodne
nespociva v nakopirovani adresafe. Vhodncjsi by bylo na CD umistit soubor mse . war, ktery
by sel do Apache Tomcat serveru snadno nainstalovat a k tomu popis, jak to udelat a ve ktere
verzi bylo rozhrani tcstovano.
Vpraci na strane 10 je popsan format google.src souboru, umoznujiciho do listy v
Mozille integrovat vyhledavani pomoci Google, obdobny soubor mse.src nebo alespon
format URL a vysledne HTML stranky nebyl popsan a vzhledem k problernum se spustenim
weboveho rozhrani nebyl ani snadno zjistitelny. Po konzultaci s autorem opet nebyl se
zprovoznenim zadny problem.

Celkove se proto domnivam, ze autor odvedl dobrou praci na strane studia podkladu, navrhu
systemu a jeho implementace. Pfestoze dosazene vysledky snizuje podceneni nutnosti
dokumentace vysledneho produktu, doporucuji praci k obhajobe.
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