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Posudek vychází z osnovy otázek obdržených při jmenování oponentem disertační práce (č.j. 
82/1493/2016).

1) Odpovídá námět práce oboru disertace a je aktuální z hlediska současného stavu 
vědy?

Disertační práce je zacílena do centra dnešní pozornosti v oboru Výpočetní technika a 
informatika. Zabývá se bezpečnostními otázkami systémů a způsobem detekce neznámých 
útoků vedených na informační systém. 
Práce sumarizuje dosažené vědní poznatky v oblasti možností detekce útoků na síťové vrstvě 
a rozebírá dosažený stav experimentů a zkušeností s návnadovými systémy (angl. 
„honeypot“). Není pochyb o tom, že autor danou problematiku pečlivě prostudoval a navazuje
svou prací na dosažené poznání v oboru.

2) Vykazuje práce původní přínosné části? Konkretizujte prosím, v čem spatřujete 
originální přínos.

Přínos dizertační práce spatřuji zejména ve třech následujících oblastech:

(i) Holistický způsob uchopení komplexity detekce útoků

Podle mého názoru autor disertační práce předkládá jako svůj hlavní přínos holisticky pojatý 
způsob k uchopení komplexity při detekci neznámých útoků. Tento úkol řeší v době, kdy se 
neustále zvyšuje profesionalita vedení útoků, zejména z pohledu jejich cílovosti, 
sofistikovanosti a individuálnosti (šití na míru). Práce je z tohoto pohledu vysoce aktuální a 
cenná právě proto, že pečlivě srovnává a zkoumá jednotlivé známé dílčí přístupy, ověřuje 
jejich efektivnost a zasazuje je jako lego kostky do uceleného systému. Předkládá  myšlení, 
při kterém je na detekčním systému minimalizován podíl lidské práce při zjišťování signatur 
útoků a tím se vytváří cesta, jak identifikovat či odolávat pokročile vedeným útokům aniž 
byly dříve poznány u jiných systémů. 

(ii) Návrh způsobu propojení detekčního systému s návnadovým „honeypot“ systémem

Další přínos autora spatřuji v návrhu propojení detekčního systému útoku vedeného na 
produkční systém se specializovaným návnadovým „honeypot“ systémem. Účelem 
návnadového systému je nalákat potenciální útočníky, zaznamenat jejich činnost a poskytnout
relevantní údaje pro analýzu útoku. Na základě analýzy útoku jsou v navržené koncepci 
vytvářeny expertní znalosti o behaviorálních signaturách útoku využívané klasifikátorem 
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detekčního systému. Signatury jsou bezprostředně využity pro obranu proti obdobným 
útokům na produkčním systému a tím může dojít ke zjištění napadení produkčního systému 
nebo prevenci proti takovému napadení. 

(iii) Zakomponování autonomní reakce na neznámý útok

Zakomponování spolupráce mezi detekčním a návnadovým „honeypot“ systémem 
představuje navrženou cestu, jak na základě výsledků analýzy získané z útoků na návnadový 
systém zvýšit autonomnost detekčního systému a dosáhnout schopnosti samostatného učení 
bez zásahu člověka z poznatků získaných z analýzy provedených útoků. Autonomnost 
zakomponovaná do detekčního systému má praktický dopad tím, že snižuje nutnost manuální 
definice vzorů chování útoků a intervence člověka. 
Pro ověření přístupu autonomní reakce na útok v podobě identifikace behaviorálních signatur 
byly provedeny experimenty s šesti klasifikačními metodami (tabulka 5.1, str. 75), které 
ukázaly dobrou proveditelnost navrženého konceptu pro inženýrskou praxi. 

První dotaz k obhajobě:
Zajímal by mne názor autora práce na to, proč nezdůrazňuje prevenční schopnosti 
navrženého detekčního systému. 
Vysvětlení: 
V kap. 1.1.2 Ciele práce je uvedeno: „Cieľom práce nie je prevencia voči aktuálne 
prebiehajúcim útokom, ani reakcia na tieto útoky ...“. Podle mého názoru je navržený 
detekční systém preventivně orientován tím, že směřuje útočníka na návnadový „honeypot“ 
systém, kde nemůže způsobit škody. Následuje okamžitá reakce formou identifikované 
signatury útoku a její poskytnutí k ochraně produkčního systému, kde je možnost škody 
naopak vysoká. Prevence je vedena proti již aktuálně probíhajícímu útoku, který se však ještě 
nedostal do produkčního systému a je zachycen na návnadě. 

Druhý dotaz k obhajobě:
Zajímal by mne názor a zkušenosti autora práce s nalákáním útočníka na návnadu ve formě 
„honeypot“ systému a dopad této atraktivity „honeypotu“ do efektivnosti rozpoznávání útoků
pomocí jím navrženého detekčního systému.
Vysvětlení:
Vychází se z předpokladu, že útočník bude návnadový „honeypot“ považovat za slabé místo a 
cestu, kterou je pro něj vhodné vést průnik do systému. Pokud se však útočník návnadě vyhne
a namísto útoku na ni vede útok přímo na produkční systém, nedojde k jeho identifikaci 
navrženým detekčním systémem na „honeypotu“ a v důsledku toho bude celý detekční systém
neúspěšný.

3) Bylo jádro disertační práce na potřebné úrovni publikováno? (Vyžaduje se zahrnutí 
reprintů resp. kopií se všemi bibliografickými údaji do disertační práce, výjimečně lze 
akceptovat jako náhradu potvrzení o přijetí k publikaci na renomovaném fóru.)

Publikace autora je shrnuta v Dodatku A Publikácie. Publikace jsou členěny na:
A.1 Publikácie relevantné k práci – šest uvedených publikací
A.2 Ďalšie vedecké publikácie – devět uvedených publikací
A.3 Ostatné publikačné aktivity – čtyři uvedené publikace
A.4 Citácie – pět uvedených citací.
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Podle mého názoru publikace prokazují autorovu průběžnou a systematickou vědeckou 
činnost při zpracování disertační práce a ukazují na jeho schopnost dosažené výsledky své 
práce prezentovat odborné veřejnosti.

4) Vyplývá ze seznamu vědecké činnosti uchazeče, že se jedná o pracovníka s vědeckou 
erudicí?

Vědecká erudice autora dizertační práce vyplývá ze stanovených cílů práce, aplikovaných 
metodických přístupů a experimentů k jejímu zpracování a z úsilí a vědecké činnosti, kterou 
k dosažení cílů práce musel vynaložit. Práce prokazuje poctivý přístup ke zvládnutí 
komplexity dané problematiky, tj. návrhu autonomního detekčního systému se zaměřením na 
behaviorální analýzu síťového toku a rozpoznání útoků na základě anomálií. 
Na základě přečtení dizertační práce a zkoumání aplikovaných přístupů a dosažených 
výsledků jsem přesvědčen, že Ing. Maroš Barabas je typem pracovníka, který vedle vlastní 
vědecké erudice, zvídavosti a touhy experimentovat reprezentuje rovněž inženýrský 
pragmatický přístup postavený na hledání využitelnosti a aplikovatelnosti svých nových 
zjištění do praxe.

5) Případné další skutečnosti, které by dokreslily osobnost uchazeče.

Autor dizertační práce vystoupil na 12. ročníku konference IT Governance, kterou pořádalo 
české zastoupení ISACA v roce 2015 (www.isaca.cz). Z ohlasů na jeho vystoupení, ve kterém
ukazoval způsob chování a uvažování útočníka vs. bezpečnostního správce, mohu z vlastní 
zkušenosti jako předseda této konference potvrdit, že se jedná o pracovníka orientujícího se 
výborně v dané problematice bezpečnosti informačních systémů a detekce bezpečnostních 
útoků. 
Jako člen výboru konference Security jsem se rovněž několikrát setkal s Ing. Marošem 
Barabasem při vystupování a odborných diskuzích na této konferenci 
(https://konferencesecurity.cz). Mohu potvrdit, že jeho vystoupení byla na odborně vysoké 
úrovni.

Celkové hodnocení disertační práce

Disertační práci Ing. Maroše Barabase považuji za přínosnou pro aktuální
problematiku detekce bezpečnostních útoků a práce odpovídá obecně 
uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu. Práci doporučuji
k obhajobě před příslušnou komisí.

26.08.2016, Petr Hujňák
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