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1. Informace k zadání
 Diplomová práce byla vypracována v rámci projektu Tarzan zabývajícím se detekcí a analýzou nových forem

kybernetické kriminality v prostředí Internetu. Práce rozšiřuje nástroj Netfox Detective a klade si za cíl umožnit
paralelní, distribuované zpracování zachycené síťové komunikace. Student úspěšně implementoval fungující
prototyp řešení, který bude využit v následujícím připravovaném projektu bezpečnostního výzkumu.

2. Práce s literaturou
 Student nastudoval existující řešení (Netfox Detective) včetně alternativních zejména proprietárních řešení z

dostupných zdrojů, které nalezl samostatně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl velmi aktivní od samotného počátku řešení, které začal s předstihem. Vždy dodržel dohodnuté termíny,

na které byl dopředu připraven. Konzultace probíhaly na týdenní bázi. Na konzultacích se probíraly implementační i
koncepční detaily. 

4. Aktivita při dokončování
 Finální obsah práce byl před odevzdáním konzultován. Ne však všechny připomínky byly zapracovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce byla publikována ve sborníku studentské konference Excel@FIT. PoC programového řešení bude vykázán v

projektu Tarzan a IGA jako R výstup. Se studentem nadále počítám jako s budoucí posilou naší výzkumné skupiny
NES@FIT a plánujeme připravit článek na mezinárodní konferenci. Výsledky práce studenta byly prezentovány na
schůzkách skupiny i projektu.

6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Student úspěšně vyřešil zadaný problém distribuovaného zpracování zachycené síťové komunikace. Nad rámec

zadání vytvořil PoC clusteru založeného na ARM router board pro testovaní implementace na levném HW.
Vzhledem k použití výsledku práce v projektu student vypracovával programovou část v úzké spolupráci s
vedoucím.

 

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

 

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

podpis
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