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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Obtížnost zadání spatřuji v tom, že je třeba dovedně aplikovat teorii formálních jazyků v bezpečnosti tak, aby

vznikla synergie obou oblastí, respektive, teorie formálních jazyků vhodným, ideálně bezešvým přístupem
zajistila zvýšení bezpečnosti. Předloženou práci a zejména oblast, kterou se zabývá, považuji za velmi přínosnou
a aktuální.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Programovou část zadání považuji za splněnou, i když ne bez chyb, bohužel textová část ne úplně dobře koreluje

se zadáním a zejména nedostatečně a nevhodně popisuje programové řešení, jeho vlastnosti a cestu k němu. Až
teprve detailním rozborem programového vybavení (pokud tedy mohu spolehnout na komentáře a další), jsem
zjistil, jak program pracuje, jak byl napsán, a co tedy sleduje.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Základní text splňuje požadavky na rozsah bez výtek. Nicméně, když uvážíme, že většina úvodní částí, tedy

současný stav, je až do strany 36, přitom velká část není příliš relevantní pro další pochopení práce, tak se počet
stran začne snižovat. Podobně velkou část kapitoly 6 (od 6.4.5) bych přesunul do přílohy (syntaxe apod.). Tímto
se dostáváme, podle mě, na spodní hranici. Naopak, některé zajímavé pasáže mi docela chybějí, respektive jsou
pouze v náznaku - detailní popis a zdůvodnění principu a návrhu aplikace, apod. Způsob testování, tak jak je
popsán, nepovažuji za dostatečný.

4. Prezentační úroveň předložené práce 40 b. (F)
 I když počet překlepů je minimální, stejně tak počet faktických chyb je malý, tak užití vědecko-populárního jazyka

v textu tohoto charakteru považuji za nevhodné. Podobně již zmíněné rozsahy úvodních kapitol (příliš velké, bez
přínosu pro práci), naopak nízké u návrhových, představujících způsob řešení, apod. (tedy kapitoly v druhé půli
práce). Přitom, jak bylo zmíněno, i tak obsahují zbytečné informace, kapitola 6 od 6.4.5.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Po formální stránce mohu vytknout jen zbytečné výpisy a duplikace informace (obrázek s textem a detailní

informace v textu práce, která obrázek nepotřebuje). Jinak je práce úpravná.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Podle mě volba literatury a práce v textu je na velmi dobré úrovni. Ostatní výtky by byly jen kopií uvedeného.
7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Realizační výstup odkrývá mnohé informace, soubory jsou komentovány, mají správnou hlavičku, je uveden

i převzatý kód (nelze posoudit, jestli všude,ale předpokládám, že neoznačené části jsou původní). Z programu
lze pochopit, jak pracuje a jak je schopen detekovat případný útok. Bohužel obsahuje i nějaké chyby, kdy např.
korektní vstup vede na chybu v činnosti programu, nebo je přijat nekorektní vstup. Důkladnější otestování (jak na
korektní, tak potenciálně nekorektní vstupy, i generované), by jistě aplikaci prospělo. Potom by se to mohlo
projevit i v textu práce.

8. Využitelnost výsledků
 Podle mě, pokud bude program pořádně odladěn a zbaven chyb a nedostatků, tak s úpravou vhodnou pro

nasazení na server je možné jej využít.
9. Otázky k obhajobě
 1. Je uvedený dotaz korektní SQL dotaz? Zdůvodněte!

Dotaz: "SELECT * FROM authors WHERE 00n00='***';"
2. Tento vstup způsobuje pád aplikace. Proč?

Vstup: firewall "database sqli_prevention - - -; table authors select - - -; stmt 1;" "SELECT * FROM
authors WHERE nn='ahoj';" ""

10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Předložený text diplomové práce je slabý, nereflektuje příliš zadání. Nicméně ani to, co bylo dosaženo

v programovém vybavení se v textu práce moc dobře neodráží. Programové řešení obsahuje jisté nedostatky,
chybí důkladné testování, avšak jinak nabízí neotřelý přístup k řešení bezpečnostní problematiky podvržení cizího
kódu. V tomto bodě jej považuji za cenný.

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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