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Text posudku:     

Práce měla za cíl vytvořit nástroj pro monitorování distribuovaných aplikací 

implementovaných v jazyce Java, který by umožnil sledovat čas zpracování vzdálených 

volání a množství přenesených dat, a rozpoznávat nestandardní chování. 

Autor navrhl a implementoval nástroj Distrace, který splňuje všechny požadavky a cíle 

definované v zadání práce, a navíc je použitelný v praxi na reálné velké systémy. 

Základní princip je použití nativního agenta pro monitorování běžící aplikace a oddělený 

server, na kterém se provádí instrumentace bytecode. 

Distrace má obecné (univerzální) jádro a nad tím ještě vrstvu, která musí být přizpůsobena 

každé sledované aplikaci - to zahrnuje například specifikaci instrumentačních bodů. 

Během vývoje musel autor řešit mnoho složitých technických problémů, jako třeba (1) 

korektní způsob instrumentace tříd se závislostmi a (2) minimalizaci vlivu na běh aplikace. 

Pro vybrané komponenty a funkce, které netvoří jádro nástroje Distrace, byly použity 

existující knihovny - například Zipkin UI pro vizualizaci získaných dat. 

Nástroj Distrace byl vyzkoušen na systému H2O, což je distribuovaná platforma pro analýzu 

velkých dat pomocí metod strojového učení, na jejímž vývoji se podílí konzultant (Dr. Michal 

Malohlava) a částečně také autor práce. 

Úroveň zpracování implementace je vysoká. Důležité aspekty jsou rozšiřitelnost a modularita. 

Text je napsaný v anglickém jazyce, má přehlednou strukturu, a je poměrně čtivý. 

Součástí textu je také obsáhly přehled souvisejících nástrojů a technologií, na jehož základě 

autor provedl analýzu zadané úlohy a zvolil postup řešení. 

Celkově hodnotím tuto diplomovou práci jako velmi kvalitní. 

 

Dále přikládám vyjádření konzultanta práce kterým byl Michal Malohlava. 

 

At the beginning, I would like to summarize practical motivation of the thesis coming from 

development of distributed machine learning computation platform. These points were 

discussed with author and they form baseline to evaluate the solution proposed in the thesis: 

• A distributed system tracing is crucial for development. 

• A distributed trace should be able to cross boundaries of processes and systems and 

hold additional metrics (e.g., memory allocation, ad-hoc counters). Furthermore, it needs to 

play well with different libraries used in the platform stack of a distributed system (Apache 

Hadoop, Spark). 

• The tracing should have a minimal impact on actual computation. It should avoid any 

heavy weight or frequent memory allocation, because especially JVM-based machine learning 

systems often operate with large amount of data, putting stress on the JVM garbage collector 

and any additional memory allocation directly influences timing of operations, GC, and could 
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result into totally different traces.  

• The proposed solution should be framework agnostic. Right now, there is no universal 

tool, existing solutions are often tailored for a specific framework (Hadoop, Spark) or do not 

consider performance impact on computation. 

 

The solution proposed and demonstrated in the thesis covers all mentioned requirements. I 

would stress the following aspects that stand out most: 

• The separation of heavy-weight instrumentation into a separated instrumentation 

server that allows to keep a JVM agent code simple, but also nicely fits into various 

deployment scenarios (standalone, as part of Hadoop infrastructure). 

• The introduced programming model which allows us to stay in Java programming 

language during development of tracing extensions. 

• Visual representation of a collected trace in Zipkin UI. 

• Well demonstrated tracing of the H2O map-reduce subsystem. 

 

I would like to stress that the thesis shows a promising way for distributed system tracing. The 

author not only closely analyzed requirements, designed and demonstrated the system in the 

context of H2O project, but even help to identify several issues in H2O code base. Moreover, 

for practical adoption the thesis reveals three crucial observation: 

• To plug the solution into a regular development process, it is still necessary to have a 

library of tracing primitives which would allow to build adhoc tracing scenarios. 

• The visualization of a trace is crucial especially for more complex use cases. 

The solution could be also used for debugging distributed race conditions by injecting a small 

timing jitter into computation. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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