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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání práce považuji za splněné. Drobné výhrady mám pouze k bodu 6, který měl diskutovat možné zobecnění

daných detekcí. Tato část v práci není popsána dostatečně podrobně.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce je logicky členěná a vhodně strukturována. Kladně hodnotím část popisující jednotlivé útoky, které jsou

popsány přehledně a srozumitelně.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je psaná v angličtině, bez chyb a na kvalitní úrovni. Typografická stránka práce je kvalitní a nemám k ní

žádné výhrady.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 V práci je použito velké množství relevantních zdrojů a článků. Výhrady mám nicméně k použití citací. Zejména v

kapitole 2 je využití citací nedostatečné - jsou zde obrázky (2.1, 2.2), které jsou převzaté z [29], nicméně přímo u
daných obrázku není citace uvedena (pouze na konci odstavce 2.1). Část textu (2.1) je také do velké míry
převzata z článku, aniž by to bylo vhodně zvýrazněno. Formát některých citací je také nevhodný (např. již
zmíněná [29]). Zbytek citací je v normě a vhodně použit.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výstupem práce jsou zachycené a anotované pcap soubory síťové komunikace, které byly prohledány pro výskyt

malware a dalších útoků. V rámci práce bylo také otestováno několik IoT zařízení a zachycena komunikace jejich
IoT brány. V práci mi nicméně chybí popis IoT zařízení, které byly použity v testovací síti.

8. Využitelnost výsledků
 Práce nepřináší primárně nové poznatky, nicméně srozumitelně shrnuje problémy zabezpečení v sítích IoT a

poskytuje anotovanou sadu dat, které je možné použít pro další výzkum, algoritmy nebo ukázky ve výuce.
9. Otázky k obhajobě
 Jaké IoT zařízení jste v rámci testovací sítě použil?

V kapitole 6 popisujete zranitelnosti zařízení. Byly tyto zranitelnosti reportovány výrobci?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce podrobně shrnuje problematiku IoT zařízení a jejich zabezpečení. Součástí práce byla podrobná analýza a

anotace zachycené IoT komunikace, vytvoření vlastní testovací IoT sítě a analýza provozu této sítě. Technická
zpráva je psaná kvalitně, výhrady mám pouze k použití citací na začátku kap. 2. Ocenil bych také podrobnější
popis použitých zařízení pro IoT síť a podrobnější komentář k 6. bodu zadání. Práci celkově hodnotím jako velmi
dobrou (B).

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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