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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo navrhnut a vytvořit nástroj pro bezpečnostní tým CIRTS k rychlé analýze vzorku Malaware při

šetření bezpečnostního incidentu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce čítá celkem 60 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 90 normostran (bez započítání obrázků). Práce dosahuje
průměrného rozsahu.

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Logická struktura technické zprávy je dobrá, rozsahy kapitol jsou přiměřené a pro čtenáře pochopitelné.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava práce je na dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury čítá celkem 25 zdrojů, téměř všechny v angličtině. Výběr zdrojů považuji za velmi vhodný.

Student se také řádně v textu práce na seznam literatury odkazuje.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstup je webová aplikace, která slouží k analýze souborů se vzorky viru/malaware. Uživatelské

rozhraní je velmi příjemné a intuitivní. Webová aplikace obsluhuje virtuální stroj s předem připraveným OS a
agentem pro sledování činností na OS. Před analýzou se vytváří snapshot OS, pak se zkoumaný vzorek nahrává
do OS, provádí se analýza a stáhne se její výsledek a OS se připraví opět do výchozího stavu.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace mohou využít CSIRT bezpečnostní týmy.
9. Otázky k obhajobě
 Analýza vzorku probíhá na předem připraveném OS po dobu pár desítek sekund až minut. Setkal jste se

s Malaware, který se aktivuje v nějakou speciální dobu, aby bylo ztížena jeho analýza a odhalení? Např.
aktivuje se pouze 23:35, kdy se nepředpokládá jeho testování. Dá se těmto situacím nějak předcházet?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Textová i aplikační část předložené práce je na velmi dobré úrovni. Hodnotím stupněm A.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 8. června 2018
  .................................
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