
Hodnocení vedoucího závěrečné práce
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií

Student: Bc. Jiří Nádvorník
Vedoucí práce: RNDr. Petr Škoda, CSc.
Název práce: Cross-matching Engine for Incremental Photometric Sky Survey
Obor: Webové a softwarové inženýrství (magisterský)

Datum vytvoření: 30. 5. 2015

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Zadání práce je velmi náročné a vyplynulo z potřeby vyřešit problém spolehlivého generování světelných křivek hvězd
automaticky identifikovaných na více než sto tisících snímcích jižní oblohy pořízených čtyřmi nezávislými skupinami českých
astronomů na 1.5m dalekohledu v Chile v režimu vzdáleného řízení. Z předchozí studentovy bakalářské práce, jež se zabývala
otázkou uložení měření do databáze a její publikací protokoly Virtuální observatoře, vyplynula nutnost identifikovat shluky
pozic bezmála půl miliardy měření jako individuální hvězdy opakovaně měřené s odhadovanou statistickou chybou. Použití
standardních astronomických katalogů vedlo tehdy k chybě skoro 30% falešných identifikací , což značně komplikovalo
generování světelné křivky objektů. Proto padlo rozhodnutí vytvořit katalog vlastní, přestože v daném případě není známé
žádné analogické řešení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Zadání bylo plně splněno, ačkoli nebylo zpočátku jasné, zda problém je vůbec řešitelný  na dostupném HW v rozumném čase.
Práce měla být i první studií, která měla otestovat vhodnost nestandardních databází typu column-store či array-wise pro
podobné úlohy. Student vyčerpávajícím způsobem analyzoval všechna dostupná řešení, nainstaloval si je, pročetl
dokumentaci a   kontaktoval jejich  autory či komunitu, která je používá. Identifikoval jejich slabiny v celém kontextu
požadované funkcionality  pro   problém plynoucí ze specifické struktury  databáze  v důsledku nestandardního režimu
pozorování na vzdáleném dalekohledu v Chile.  Nakonec vytvořil perfektně fungující řešení v C++,  nasazené jako modul VO
serveru přehlídky OSPS na Astronomickém ústavu (který vytvořil během bakalářské práce a stále jej aktivně upgraduje).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Komentář:
Práce má požadovaný rozsah 64 stran textu, 4 strany příloh  a asi 14 stran rejstříků a tiráží. Celkový počet  stran je 82. Většina
textu je nabitá informacemi a konzistentně navazující na sebe.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

100 (A)

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.



Komentář:
Práce je velmi přehledná a jednotlivé kapitoly na sebe pěkně logicky navazují. Po krátkém úvodu do problematiky
astronomických přehlídek oblohy a vyvětlení specifik ondřejovské databáze OSPS v první kapitole následuje detailní analýza
možných řešení a jejich výhod i nevýhod pro konkrétní potřeby přehlídky OSPS. Kapitola 3 pak představuje vlastní návrh
použitého řešení, shrnuje funkční požadavky a analyzuje výpočetní složitost  a škálovatelnost. Čtvrtá kapitola  detailně
popisuje jednotlivé části programu i s ukázkami zdrojového kódu kritických procedur. Poslední kapitola pak detailně shruje
přesnost (spolehlivost) jednotlivých metod a časovou a paměťovou spotřebu jednotlivých algoritmů v závislosti na velikosti
dat, počtu běžících vláken a míře paralelizace. Toto je porovnáno se standardní implementací K-means algoritmu. Přesnost
shlukování je demonstrována i s patologickými případy na kopiích obrazovky z astronomického visualizátoru Aladin.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 98 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 12/2014, článek 3.

Komentář:
Práce je velmi příjemně čitelná, ilustrovaná množstvím grafů, schémat a  obrázků (z velké části i barevných). Složitější části
programu jsou doprovázeny výňatky ze zdrojového kódu a celé schéma popisuje i přehledný UML diagram. Jednotlivé
experimenty jsou shrnuty v názorných grafech  (barevně odlišených) přesvědčivě ukazující efektivitu  paralelizace za různých
podmínek.
 Terminologie je korektně použitá a zkratky řádně vysvětleny.  Práce je psaná pěknou srozumitelnou angličtinou, působí
dojmem profesionálního dokumentu, který poslouží jako materiál pro budoucí odborný článek.  Práce je psaná pečlivě a s
invencí. Při čtení jsem nenašel překlepy. Za drobný nedostatek považuji, že v tištěné verzi práce není alespoň krátká ukázka
použití kódu a nastavení parametrů, i když toto je vše přiloženo na CD.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 98 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky
a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

Komentář:
Myslím, že analýza dostupných zdrojů je dostačující vzhledem k unikátnosti problému.  Reference na bohatou literaturu (32
pramenů) jsou konzistentní, u většiny je uvedeno i DOI a elektronický link. U elektronických odkazů (až na pár vyjímek) je
uveden  datum ověření (Cited).
Zjevně byl použit BibTeX, z čehož plynou  i  některé problémy s formátováním nestandardních odkazů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

99 (A)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Všechen použitý software je poskytován v rámci otevřených licencí GNU a jim podobných, stejně tak veškerá studentova
práce je k dispozici pod licencí GPL. Dosažené výsledky jsou vynikající a unikátní.
Ze zdrojového kódu, který je pěkně strukturovaný, a zejména z README souboru popisujícího postup instalace a závislosti,
plyne možnost snadné modifikace a přizpůsobení na libovolný optimalizovaný HW. Jsou přiloženy i ukázky jednotlivých
konfiguračních souborů a skripty pro řízení front systému PBS školního clusteru, které umožňují bezprostřední možnost
migrace do CESNET METACENTRA.
Práce bude prezentována na mezinárodním workshopu o Virtuální observatoři v Itálii v červnu 2015 a plánujeme její
zveřejnění jako článek v recenzovaném časopise.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Vytvořený SW je nasazen jako součást VO serveru přehlídky oblohy 1.5m dalekohledu  provozovaného na Astronomickém
ústavu AVČR v Ondřejově, kde se stará  o dynamické generování světelných křivek na základě dotazů protokoly VO. V
současnosti však na to nejsou počítače na stelárním oddělení optimálně paměťově dimenzované  (diplomová práce byla
řešena na 12 jaderném stroji s 32GB RAM na FIT ČVUT, který byl už na hranici použitelnosti), proto zvažujeme přechod do
cloudu CESNETu.  Domnívám se, že výsledky mají velký potenciál pro použití širokou astronomickou a geofyzikální komunitou
jakožto praktická metoda nalezení kontextově vázaných shluků v  databázích stovek milionů měření prováděných na kouli a
umožní i studium časové proměnnosti objektů zachycených v nehomogenních přehlídkách  oblohy.
Oceňuji, i to, že prezentované řešení je obecně snadno samostatně použitelné a  nezávislé na konkrétní realizaci VO serveru.
Což umožní snadnou integraci do databází jiných světových přehlídek oblohy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:



9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Student byl velmi aktivní při získávání informací, pravidelně se zúčastňoval konzultací cca každé 2 týdny  a bleskově
odpovídal na e-mailovou i telefonickou komunikaci, přes kterou  probíhala velká část dodatečných konzultací spojených s
astronomickou problematikou. Většinu materiálů použitých v analýze však našel sám. Několikrát se  zúčastnil porad týmu
grantového projektu řešeného naším ústavem ve spolupráci s MFF UK , a také se seznámil s pořizováním a analýzou dat z
1.5m dalekohledu v Chile,  jež byla klíčovou částí zadané práce. Spolupracoval i s dalšími členy týmu – zejména s mým
kolegou F. Hrochem na MU Brno, na jehož redukční linku  navazoval. Komunikoval samostatně i s autory jednotlivých balíků i
experty na problematiku velkých dat z celého světa. Vedle toho spravoval VO servery, na kterých databáze světelných křívek
běží, a neustále byl v aktivním kontaktu s vývojářem VO systému DaCHS M. Demleitnerem z univerzity v Heidelbergu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 100 (A)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Podle mého názoru je  tato práce  špičková a unikátní ve světovém měřítku. Podařilo se prakticky zvládnout problém
shlukování stovek milionů záznamů. V podstatě student vytvořil řešení s lineárně rostoucí složitostí fungující na extrémně
velkých objemech dat, kde ostatní metody (např. K-means) s polynomiálními složitostmi obvykle selhávají.  Nicméně chytrým
rozdělením oblastí vstupních dat na sfěře (s použitím metody Healpix) je možno aplikovat i polynomiálně složité algoritmy v
únosném čase (díky masivní paralelizaci). Což i prakticky ukázal. To umožnilo objektivně porovnat přesnost komplexních
obecných algoritmů  s navrženým specializovaným.
Z experimentů plyne, že obě metody dávají srovnatelné výsledky, což otevírá možnost vytváření světelných křivek z velkého
množsví astronomických snímků, které nebyly původně koncipovány jako přehlídka (tudíž nelze provést ztotožnění objektů
na úrovni  2D snímků a je nutné použít jen data z databáze měření). Vytvořená metodologie je vhodná  pro podobné úlohy v
dálkovém průzkumu Země (např. ztotožňování událostí na povrchu Země detekovaných v různých časech s malou rozlišovací
schopností) či v metodách klastrování obecného parametrického prostoru s malým počtem parametrů – zde je velký
potenciál pro teoretický informatický výzkum. V astronomii je to metoda zcela jistě unikátní, relevantní pro mnoho
problémů. Díky  pečlivému a názornému zpracování a množství uskutečněných  měření i praktické realizaci systému, velmi
dobře fungujícímu, dávám plný počet bodů.

Podpis vedoucího práce:


