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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Problematika DDoS útoků představuje relativně komplikovanou oblast kybernetické kriminality rychle se měnící v

čase.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 První část práce se zabývá teoretickými východisky, testováním nástrojů pro detekci DDoS útoků a popisem

několika síťových operačních systémů na bázi OS Linux. V druhé části student navrhl a implementoval rozšíření
těchto systémů o část zajišťující mitigaci DDoS útoků s využitím běžně dostupného komoditního hardware.
Zadání tedy bylo splněno v plném rozsahu. 

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva je v obvyklém rozsahu odpovídající diplomové práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je dobře strukturovaná a členěná do logicky navazujících kapitol. Po obsahové stránce by si práce

zasloužila detailnější rozbor úprav prováděných v jednotlivých systémech stejně tak jako popis problémů, na
které student při realizaci práce narazil. Kladně hodnotím, že je práce psána v Anglickém jazyce. 

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Z formálního hlediska jsou dodrženy všechny potřebné náležitosti.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor uvádí všechny relevantní zdroje. Vzhledem k implementačnímu charakteru práce  jsou citace využívány v

menší míře. 
7. Realizační výstup 98 b. (A)
 V rámci diplomové práce student implementoval a integroval komplexní systém pro detekci a mitigaci DDoS

útoků. Systém byl nejdříve otestován v laboratorním prostředí a následně došlo k jeho integraci se systémy
počítačové sítě VUT. Zásahy do systémů třetích stran byly prováděny tak, aby nebyly narušeny licenčnímí
podmínky pro použití těchto systémů.

8. Využitelnost výsledků
 Navržený systém bude provozně využíván v části počítačové sítě VUT a a zkušenosti získané při jeho realizaci

lze využit i jinými subjekty řešícími obdobnou problematiku. Z toho důvodu doporučují prezentovat výsledky
práce na vhodné konferenci, nebo formou odborného článku. Rovněž doporučuji informovat autory a výrobce
dílčích části o rozšířeních, které byly v jejich produktech implementovány (Flowmon DDoS Defender,
FastNetMon, platforma NetX, směrovací SW bird).

9. Otázky k obhajobě
 V navrženém řešení využíváte, mimo jiné, filtraci v hardware, která je přímo šoučásti síťových karet. V

práci uvádíte, že tato filtrace má jistá omezení podle typu karty. Čeho se tato omezení týkají? 
Jak by se změnila filtrační kapacita celého systému v případě, že by filtrace nebyla provedena v
hardware, ale až na úrovni operačního systému?

10. Souhrnné hodnocení 91 b. výborně (A)
 Student se v rámci práce musel zevrubně seznámit s několika systémy, síťovými technologiemi a následně

navrhnout a implementovat rozšíření a úpravy jednotlivých systémů tak, aby společně tvořily celek fungující jako
prostředek pro řešení DDoS útoků. V rámci práce uspěšně pracoval s různými prostředímí, nástroji a
programovacími jazyky a musel se zorientovat v poměrné komplexní problematice. Z toho důvodu navrhuji
hodnocení A, 91 bodů.

 

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