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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 

 

Cílem práce bylo nasbírat netriviální množinu reálných XML dotazů v jazyce XQuery pomocí vybraného 
existujícího nebo vlastního crawleru a tato data následně detailně zanalyzovat. Pro analýzu měl autor 
využít již existující SW projekt Analyzer, který umožňuje pomocí plug-inů realizovat jednotlivé kroky 
analýzy a především jeho modul XQConverter, který umožňuje vstupní XQuery dotaz transformovat na 
XML reprezentaci lexikálního stromu dotazu, kterou zle následně analyzovat např. pomocí libovolných 
XPath/XQuery dotazů.  
 
Hlavní klady práce: 

- Autor provedl poměrně rozsáhlou analýzu existujících crawlerů (viz kapitola 3) a nasbíral 
zajímavý vzorek analyzovaných dat (viz kapitola 4). 

- Autor zprovoznil a využil nabízené existující nástroje a zbytečně tedy neimplementoval něco, co 
už existuje. 

- Autor víceméně splnil všechny požadované kroky zadání. 
 
Bohužel je na práci také vidět, že byla z velké části psána na poslední chvíli a ve spěchu. Po počáteční 
dobré analýze crawlerů a nadějném sběru dat následují sice další požadované části práce (čištění dat, 
samotná analýza), ale jejich kvalita, rozsah a především vlastní přínosy autora jsou malé, přestože 
celkově je práce relativně dlouhá. 
 
Hlavní připomínky k práci: 

- Úvod i závěr jsou minimalistické. 
- V kapitole Technologies and Terms jsou zbytečně vysvětlené pojmy jako TCP/IP, DNS, HTTP 

apod. nebo dokonce triviality jako WWW a URL, což působí jako umělé natahování textu. Jádrem 
práce jsou XQuery dotazy a jejich analýzy. XML technologiím je ovšem věnováno 11 řádků 
kapitoly 1.3. Pojmy jako lexikální nebo syntaktická analýza naopak nejsou vysvětleny vůbec. 

- V kapitole Related Work je krátce zmíněna pouze jedna existující analýza reálných XML dat bez 
nějakého hodnocení nebo závěru. Souvisejících prací ovšem existuje více (a to nejen v oblasti 
XML technologií).  

- Kapitola Data Analysis sice obsahuje několik zajímavých měření, ale jedná se převážně o 
základní charakteristiky. Drtivá většina analýz se omezuje na počty výskytů jednotlivých 
konstruktů v celé množině dotazů a diskuse (pokud nějaká) je typicky omezena na konstatování 
extrémních hodnot. Schází např. vhodná počáteční klasifikace / charakteristika dotazů (např. 
nakolik jsou si podobné - autor pouze odstraňuje duplicity, jak jsou složité - např. zda se nedají 
vyjádřit v XPath, odkud pocházejí, ...), podrobná diskuse výsledků ideálně v kontextu kategorií, 
přehledná grafická vizualizace výsledků, analýza chyb v dotazech (překvapivě velké množství 
chybných dotazů je diskutováno pouze krátce) apod. Analýza použitých XPath dotazů je 
zajímavá, ale opět minimalistická a neřeší např. zkratky, resp. rozpis predikátů do os. 

- Celý text práce je nekonzistentní, mění se styly, značení, pojmy, úroveň detailu, způsob 
odkazování apod. Text také obsahuje mnoho gramatických chyb, překlepů, neanglických výrazů a 
zvláštních větných konstrukcí. Evidentně mu schází závěrečná celková kontrola, opravy a 
sjednocení. 

 
Podle mého názoru autor poněkud podcenil "nebezpečí" prací tohoto typu, které se zdají být na první 
pohled jednoduché. Hlavní jádro tohoto typu práce je ve výsledcích analýz (kterých je potřeba provést 
rozsáhlé množství a vybrat z nich ty nejzajímavější) a jejich následné podrobné diskusi. Přípravné fáze 
(zprovoznění použitých nástrojů, výběr crawleru, sběr a čištění dat) jsou sice nutné a často pracné, ale 
neposkytují zásadní přínosy práce. Navíc měl autor klíčovou fázi analýzy o něco zjednodušenou díky 
existenci ověřeného nástroje XQConverter.  
 
 



Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.  
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Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 

 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 
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