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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Zadání práce považuji za náročnější vzhledem k tomu, že by měla obsahovat kombinaci síťové bezpečnosti a matematiky.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Součástí práce je vyvinutí nástroje pro penetrační testování využívajícího znáhodňování. Student měl navrhnout vybrané
penetrační testy, implementovat nástroj a otestovat ho na vlastním počítači. Testy, které student prováděl měly být podle
mého názoru lépe zdokumentované. Závěry, které student z testů uvádí se někdy nemusí jevit jako zcela podložené.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Porovnejte rozsah předložené písemné zprávy s požadovaným rozsahem, viz Směrnice děkana č. 9/2011, článek 3. Pro hodnocení ZP je také důležité, zda všechny části písemné
zprávy jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné. Text ZP by neměl obsahovat zbytečné části.

Komentář:
Práce svým rozsahem překračuje běžnou bakalářskou práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

75 (C)

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.

Komentář:
Struktura práce je standardní. Po stručném úvodu následuje analýza, která však není uzavřena žádným konkrétním závěrem,
který by student dále rozpracovával v kapitole Návrh. Čekal bych, že shrnuté poznatky zrekapituluje a použije je coby
startovní bod kapitoly Návrh. Další kapitola, Návrh, by, podle mého názoru, měla být delší. Student by měl více opřít o
výsledky z analýzy a přesně specifikovat, co si klade za cíl vybudovat. Následuje kapitola Realizace a testování, ve které
student popisuje testovací prostředí, skenovací metody, testované způsoby, atd. Sekce 3.5 této kapitoly obsahuje shrnutí
výsledků testů skenování portů. Zde nacházím závěry z testů, nenacházím však detailní informace o výsledcích, ze kterých
byly tyto závěry učiněny. Neumím tedy jakkoliv ověřit správnost jeho tvrzení. Další sekce, 3.6, se zabývá útoky na šifrovanou
komunikaci. Zde je obsažen velmi zjednodušený popis 7cestného navazování SSL/TLS spojení a následuje diskuze o výběru
rodin šifer a šifrovacích sad spolu s útoky na zabezpečenou komunikaci útokem typu Man-in-the-Middle (MitM). Například v
sekci 3.6.3 student přeskakuje z testování do návrhu, kde uvádí, že použité šifrovací sady zjistíme pomocí skriptu pro nástroj
nmap, a to včetně konkrétní příkazové řádky pro jeho spuštění, neuvádí však výstupy. Dále provádí testování aplikací na
operačním systému Microsoft Windows 7 a Mac OS X 10.2 (tato verze systému je velmi stará a pochází z roku 2002, nejde o
překlep?).



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 70 (C)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 9/2011, článek 3.

Komentář:
Práce obsahuje sem tam překlepy a i pravopisné chyby a obsahuje dost anglických výrazů, pro které máme české překlady.
Další věcí je, že student zaměňuje angl. termíny vulnerability assessment a penetration testing. Penetrační testování jde za
hranici posuzování zranitelností (angl. vulnerability assessment) právě tím, že se pokouší skutečnosti nalezené při posuzování
zranitelnosti zneužít k průniku do systému ve fázi aplikace exploitů a post-exploitovací fázi, ve které se snaží útočník získat
trvalý přístup ke kompromitovanému systému.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 65 (D)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky
a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

Komentář:
U seznamu literatury bych očekával, že bude seřazen podle jmen autorů, nikoliv podle výskytu v práci. Sekce 3.1.1.1 na
stranách 32-33 je téměř celá opsaná a přeložená z odkazu [34], konkrétně stran 268-269. Také bych očekával, že obrázky
student nakreslí sám, aby působily vzájemně kompaktně a dobře zapadly do práce - takhle je to trochu nesourodé.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

90 (A)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
 Nástroj ssl_scan, který práce obsahuje na v ní vloženém DVD, považuji za užitečný nástroj pro rychlou analýzu šifrovacích sad
na HTTPS serverech.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Nástroj ssl_scan bude možné využít při provádění posuzování zranitelností.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

9.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Jakou verzi OS X student skutečně používal?

Jaké penetrační testy ve své práci student prováděl?

Nástroj nmap obsajuje skript enum-ciphers, o kterém student mluví, a který vypisuje podmnožinu informací nástroje
ssl_scan. Uvažoval student o rozšíření tohoto skriptu pro nmap tak, aby vypisoval například i informace o pořadí šifrových
sad, preferenci, atd.?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 75 (C)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Práce na mne celkově působí, že je šita trochu horkou jehlou, nicméně nedostatky, které uvádím nepovažuji za natolik
závažné, aby nebylo možno ji obhájit. Nástroj ssl_scan, který student vyvinul, považuji za užitečný a přínosný pro oblast
posuzování zranitelností. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm C (dobře).

Podpis oponenta práce:


