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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce se věnuje problematice tvorby automatických detektorů síťových anomálií. Vyžadovala nastudovaní

množství článků a literatury, ze kterých student přímo či nepřímo vychází.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny v standardním rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické správy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je dobře strukturovaná. Členění jednotlivých kapitol je logické a dobře na sebe navazují. V kapitole

implementace by se hodila větší názornost, ukážka spuštění a práce programu. V některých případech (obr. 3.3)
by bylo vhodné lépe pracovat s odkazováním obrázků.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je typograficky na velmi dobré úrovni. Neobsahuje chyby a působí velmi odladěně.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Literatura byla zvolena vhodně a v dostatečném množství. Většina zdrojů je elektronického charakteru. Obsahuje

však několik chyb v odkazování na citace jako je citování za odstavcem (kapitola 2.1.) a chybějící mezery před
odkazováním (2.2.2).

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Student v rámci práce úspěšně pracoval s několika nástroji a systémy, co vedlo k výslednému nástroji

schopnému v režimu učení přizpůsobit detekční algoritmus cílenému provozu a v režimu detekce vykonávat
detekci anomálního chování. Výsledný kód je dobře odladěný a dostatečně komentovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná realizace je použitelná a nasaditelná jako modul pro systém Nemea.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaké byli nejdůležitější metriky pro klasifikaci?

2. Jakým způsobem byla ověřována správnost detekce?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Student vykonal velké množství práce už při studovaní literatury, analýze a návrhu výsledného systému.

Výsledné moduly jsou prakticky použitelné pro systém Nemea. Jedná se o nadprůměrnou práci mezi
bakalářskými prácemi. Vzhledem k náročnosti zadání navrhuji hodnocení A (výborně).

 

V Brně dne: 4. června 2015
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