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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce se zabývá automatickou detekcí útoků v síťové komunikaci. V požadavku zadání je studium útoků a

navržení systému, který je schopen různé třídy útoků popsat a efektivně nalézt v PCAP souborech. Jednalo se o
zadání, ve kterém se vyžadovalo navržení vlastního otevřeného přístupu k řešení netriviálního problému.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Body zadání byly splněny a práce navíc obsahuje i velmi hodnotný popis více než desítky útoků. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce má jednoduché a logické členění vycházející z jednotlivých bodů zadání. Kapitoly obsahují informace,

které jsou předloženy ve srozumitelné formě. Veškeré prezentované informace na sebe logicky navazují a pro
čtenáře je práce čitelná. Zaujalo mě zpracování kapitoly 2, kde je uvedeno množství relevantních informací pro
jednotlivé útoky. Kapitola 3 obsahuje návrh detekčního systému a je tedy pro práci stěžejní.Čtenář v ní nalezne
popis navrženého systému a jazyka pro definici detekčních pravidel včetně příkladů, což velmi usnadňuje
pochopení. 

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická a jazyková stránka práce je velmi dobrá. Text je čitelný a pro čtenáře snadno srozumitelný. V práci

se objevují drobné jazykové nedostatky, například:

str. 22 "vysoké velikosti"
str. 24 "sestávající pouze z..." chybí "se"
str. 25 "více konkretizovat" 

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student cituje tři desítky různých zdrojů. Převážná část textu je původní představujíví popis řešení a jeho

vyhodnocení. Převzaté informace jsou zejména v kapitole představující vybrané útoky, kde jsou řádně odlišeny
od vlastního textu. 

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Vytvořený výstup představuje funkční nástroj pro detekci útoků ze zachycené komunikace. Nástroj je otevřený,

tedy je možné definovat vlastní útoky pomocí systému pravidel, jenž jsou snadno pochopitelná a umožňují tvorbu
netriviálních deklarací. Nástroj byl dostatečně otestován. Student testovací data přiložil k odevzdanému řešení. 

Nástroj jsem měl možnost si vyzkoušet a byl plně funkční. Student vytvořil více než desítku pravidel pro detekci
útoků, jenž demonstroval na přiložených datasetech. Pro nedostatek času jsem bohužel nezkoušel definovat
pravidla vlastní. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem je použitelný nástroj pro detekci známých útoků analýzou síťové komunikace. Přestože takovéto

nástroje existují dlouhou dobu, například systémy IDS, uvedené řešení se liší zejména možností použití
složitějších pravidel, jenž jsou schopna detekovat větší množství útoků. Navíc je nástroj v mnoha situacích
přesnější. Nevýhodou je delší doba zpracování, což znamená, že se hodí spíše pro off-line analýzu. 

9. Otázky k obhajobě
 Bylo by možné zpracovávat také vstupní data ve formě streamů?

Uvádíte, že doba zpracování závisí lineárně na množství vstupních dat. Platí toto pro všechny typy
pravidel?
Proč jste si jako výstupní formát z TSHARK vybral PDML? Neuvažoval jste o jiném formátu? 
Bylo by možné použít (NoSQL) databázi pro implementaci nástroje?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Předložená práce vyniká kvalitní realizační části a velmi dobrou textovou částí. Vytvořený výsledek je použitelný

pro off-line analýzu zachycené komunikace s cílem detekovat popsané útoky. Využití nástroje je možné například

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

v digitální forenzní analýze. Návrh a realizace nástroje je v práci důkladně otestován a demonstrován na
přiložených datech. Vzhledem ke kvalitě odvedené práce a dosaženým výsledkům by bylo vhodné uvažovat o
vytvoření konferenční publikace.

 

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

 

V Brně dne: 4. června 2018
  .................................
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