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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za obtížnější. Vyhledání relevantních informací ve velkém množství neanotovaných dat je obtížné

výzkumné téma.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je logicky strukturovaná a kapitoly na sebe navazují. V práci je nicméně několik nepřesností, které

pochopitelnost práce snižují:
* výpisy 4.4, 6.2 a C1 zobrazují komunikaci špatně - směr komunikace je obrácený
* popis exportu dat NetFlow (2.1) je příliš stručný. Vede čtenáře k závěru, že se data exportují pouze při vypršení
aktivního/pasivního časovače, což není přesné.

5. Formální úprava technické zprávy 92 b. (A)
 K typografické a jazykové stránce práce nemám výhrady.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 K výběru literatury nemám výhrad. Práce cituje v souladu s citačními zvyklostmi. Lehkou výhradu mám pouze k

formátování citací, kdy u [7], [9] a [10] není dodrženo jednotné formátování. Osobně bych doplnil citaci ke vzorci
pro výpočet rozptylu.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výsledkem práce je sada skriptů pro detekci útoků na mailové služby. Uživatel nicméně musí dodat skriptům

řadu informací, které by skript mohl zajistit sám.
8. Využitelnost výsledků
 Lze si představit, že výsledky půjdou dále využít, nicméně pro efektivní využití je třeba ještě další práce.
9. Otázky k obhajobě
 Jak moc se liší vypočtené hraniční hodnoty útoků pro dataset 1 a 2? Daly by se použít jako signatury

útoků na konkrétní mailovou službu?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce si klade za cíl detekovat útoky na emailové služby z dat Netflow. Pro detekci byla použita velikost rozptylu

jednotlivých síťových toků. Funkčnost celého řešení vyžaduje dodání řady informací, které, dle mého názoru,
mohly být již předpřipravené. Výsledná práce srozumitelně popisuje danou problematiku, která je složitější,
protože data pro validaci algoritmu nejsou příliš dostupné. Práci hodnotím celkově jako velmi dobrou (B).

 

V Brně dne: 10. června 2015
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