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Předložená práce řeší problém detekce přítomnosti malware v operačním systému. Malware je jako 
škodlivý software v operačním systému nevítaným hostem. Proto se snaží skrýt  svou přítomnost a 
zabránit případnému odstranění. Prezentované řešení přichází s myšlenkou pozorovat chování malware 
ve virtualizovaném prostředí pomoci debuggeru, který se nespouští uvnitř pozorovaného systému, ale 
nahlíží na něho „z vnějšku“.

Jelikož se debugger nespouští uvnitř operačního systému ale nahlíží na celý operační systém a všechny 
jeho procesy najednou, je potřeba řešit mnoho nestandardních problému. Textová analýza se zaměřuje 
na debugging obecně a zmiňuje řešení některých problémů ale bohužel ne všech podstatných. Zmíněn 
je  například  problém  přístupu  k  debugovacím  registrům,  už  ale  není  rozebráno  jak  by  se  řešil. 
Naznačené řešení  v  podobě  dummy registrů  se  bude špatně  implementovat  v  případě  hardwarové 
virtualizace a řešení rovněž nepočítá se situací, že se ve virtualizovaném prostředí spustí debugger. 
Také přístup do paměti virtualizovaného systému by zasluhoval širokou analýzu s několika variantami 
řešení a diskuzi slabých míst.

Některé  části  analýzy  jsou  trochu  zmatečné.  Například  při  rozebírání  paměti  se  práce  několikrát 
zmiňuje o přístupu do fyzické paměti. Čtenáře je pak na pochybách zda ona fyzická paměť je vlastně 
stále paměť hostovaného systému, kde došlo pouze k překladu virtuální adresy, nebo se již jedná o 
fyzickou adresu hostujiciho hw. Jelikož se debugger pohybuje na hranici hostovaného a hostujícího 
systému, bylo by lepší danou problematiku lépe vysvětlit.

Z implementačního pohledu vidím jeden větší nedostatek. Problémem je funkce čtení z paměti, která 
by mohla být implementována alespoň v omezené verzi.  Takto se debugger musí omezit pouze na 
informaci  z  registrů.  Z  menších  problémů  zmiňuji  například  nedořešený  parametr  CPU  v 
prezentovaném API.

Co se týče prezentace, text práce by zasluhoval více pozornosti. Překlepy a zbytečné chyby v angličtině 
by se určitě dali odstranit dalším čtením a „TODOs“ u listingu kódu nepůsobí dobrým dojmem. Na 
přiloženém CD je přibalen modifikovaný kód open source programů. Bez přiloženého diff souboru je 
ale obtížné identifikovat kód, kterým autor do programu přispěl.

Můj  osobní  dojem z  práce  je  trochu  rozpačitý.  Na  jedné  straně  autor  uchopil  poměrně  složité  a 
zajímavé téma dobrým způsobem a navrhovaná řešení mají myšlenku. Občas ale tato myšlenka není 
dotažena do konce a nekompletní řešení postrádá tolik důležitou vysvětlující diskuzi.

Autor si dal velkou práci s pochopením již existujícího systému, který rozšířil o možnost pozorování 
jeho chování „z vnějšku“. I když není prezentovaný přístup plně dokončený, jeho implementovaná část 
je funkční. Práci proto doporučuji k obhajobě.
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