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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Student implementoval algoritmus DBSCAN pro vyhledávání shluků v NetFlow datech. Cílem práce bylo zejména

zkoumání různých metrik pro stanovení podobnosti bodů v prostoru těchto dat. V jádru práce je však uveden
spíše výčet několika metrik jednak bez označení metrik stávajících a metrik nově navržených, jednak bez
vysvětlení použitých parametrů, vah apod. Stejně tak ve zhodnocení nejsou dosažené výsledky téměř
vyhodnoceny, jen uvedeny.

3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Co se týče počtu normostran, práce téměř vyhovuje minimálnímu rozsahu. Většina textu se však zabývá spíše

teoretickým úvodem než hlavní náplní práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Struktura hlavních kapitol je v pořádku. Logická návaznost jednotlivých podkapitol však místy pokulhává (např.

protokol NetFlow je vysvětlen až poté co je opakovaně zmiňován, kapitola 3.9 obsahuje pouze výčet položek).
Zejména v kapitolách 3 a 4 jsou pak některé důležité součásti popisovány příliš stručně. Závádějící vysvětlení
"best-effort delivery" - vypadá, že se vztahuje ke způsobu vytváření zprávy, než k principu doručování
transportního protokolu. Časté používání slov "jistý", "určitý" apod. Obrázek 3.3 má chybný popisek.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Jazykově je práce v pořádku, obsahuje však překlepy, místy chyby v osobách apod.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 S literaturou je pracováno standardním způsobem, použité jsou jak zdroje elektronické, tak i tištěné.
7. Realizační výstup 49 b. (F)
 Vytvořená aplikace nejde přeložit (minimálně kvůli absenci knihovny v systému, jejíž použití je jen jednou, a to ne

příliš konkrétně, zmíněno pouze v technické zprávě - je uveden pouze autor knihovny, chybí odkaz či konkrétní
název knihovny). Zrojové text nejsou téměř komentovány. Chybí dokumentace jak k programu, tak k jeho použití.
Ze zdrojových kódů není příliš jasné, která část je převzata a která je vytvořena autorem této práce.

8. Využitelnost výsledků
 Téma práce je zajímavé a má potenciál praktického využití. Nicméně výsledky této práce nejsou dobře

zpracovány. Z ne příliš přesvědčivého vyhodnocení se jeví použitá metoda jako použitelná pro detekci některých
útoků v datech o IP tocích. Dále se nezdá být tato metoda příliš efektivní. Pro detekci uvedených útoků, přičemž
označení skenování sítě za útok není zcela přesné, lze použít jednodužší a výkonnější metody. Problematika
výkonnosti, jestli jsou uvedené případy pouze demonstrační apod. nebylo v práci diskutováno.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
 Práce celkově působí jako nedokončená, nesplňuje všechny body zadání. Samotné jádro práce je obsahově

chudé, chybí odůvodnění výběru útoků (z větší části tvořených skenováním sítě), není zde diskutována volba
metrik a parametrů použité metody, využitelnost metody pro další typy útoků, metodika vyhodnocování aj.
Nicméně odborný základ práce má a věřím, že je možné problematiku zpracovat lépe a práci úspěšně dokončit.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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