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Predložená diplomová práca je venovaná analýze hlásení o bezpečnostých slabinách 
informačných systémov, pochádzajúcich z rozličných zdrojov. Cieľom práce bolo vytvoriť 
prototyp systému, ktorý by bol schopný automatizovanou formou zozbierať bezpečnostné 
hlásenia z rôznych (typicky webových) zdrojov, získané reporty následne analyzovať 
a objavené vzťahy medzi hláseniami a ich vlastnosti prezentovať užívateľovi za účelom 
filtrovania a výberu hlásení pre neho relevantných. 

Obsahovo práca pozostáva zo siedmich kapitol a šiestich príloh. Po krátkom úvode do 
tematiky a obsahu práce v prvej kapitole, autor v druhej kapitole predstavil hlavné aspekty 
oblasti informačnej bezpečnosti, spoločne s hlavnou motiváciou pre vytvorenie zadania tejto 
práce. V tejto kapitole sú predstavené takisto študované bezpečnostné štandardy, ktoré sú 
(bohužiaľ ale nie vo všetkých prípadoch) používané pre publikáciu a kategorizáciu hlásení 
o bezpečnostných slabinách. Keďže však väčšina hlásení pozostáva z informácií vo forme 
voľného neštrukturovaného textu, autor v tretej kapilole predstavil techniky dobývania 
znalostí z textu (text mining), ktoré boli následne prakticky použité vo štvrtej kapitole 
zaoberajúcej sa analýzou hlásení o bezpečnostných slabinách. Táto kapitola, spoločne 
s implementáciou použiteľného prototypu predstavuje fundamentálnu časť nového prínosu 
práce. Tu autor za pomoci nástrojov Lucene a GATE predstavuje porovnanie rôznych 
prístupov jednak pri vyhľadávání reportov na základe rozličných kritérií, avšak hlavne 
ukazuje možnosti automatickej klasifikácie hlásení do CWE kategórií. V poslednej časti tejto 
kapitoly je nakoniec uvedený postup pre automatickú extrakciu znalostí z hlásení 
neobsahujúcich tieto informácie vo forme meta-dát (hlásenia vo forme voľného textu), a to za 
pomoci techník strojového učenia. Nezanedbateľnou častou práce je taktiež samotný zber 
hlásení z rozličných elektronických zdrojov, popis ktorého je náplňou piatej kapitoly. 
Poznatky získané v priebehu vypracovania tejto práce a popísané v predošlých kapitolách sú 
následne využité v šiestej kapitole, venovanej implementácii, popisu technického pozadia 
a stručnej užívateľskej príručke vytvoreného prototypu nástroja na správu hlásení 
o bezpečnostných slabinách. Siedma kapitola zhŕňa dosiahnuté výsledky a ukazuje možné 
smery ďalšieho rozvoja. V prílohách sú detailne popísané vybrané technické pojmy, ukážky 
konfigurácií použitých techník, príklad extrakcie bezpečnostného hlásenia z webového 
zdroja, a takisto obsah priloženého média CD-ROM. 

Diplomantovi sa cieľ práce podarilo naplniť – na základe poznatkov z oblasti informačnej 
bezpečnosti a dobývania znalostí z textu aplikoval a empiricky porovnal niekoľko rozličných 
techník, z ktorých najlepšie následne integroval do prototypu aplikácie pre získavanie, správu 
a vyhľadávanie hlásení o bezpečnostných slabinách. Primárnym krokom bola implementácia 
aplikácie pre zber hlásení z rozličných webových zdrojov a verejných databáz, z ktorých 
avšak len niektoré poskytujú informácie v štruktúrovanej forme podľa existujúcich 
štandardov, a teda vačšina získaných hlásení je dostupná iba vo forme voľného textu, ktorý je 
navyše častokrát nutné komplikovaným spôsobom vyparsovať z dostupných HTML stránok. 
Jednou z hlavných úloh autora bolo teda preskúmať možnosti a vypracovať metodiku pre 
klasifikáciu a analýzu práve takýchto hlásení vo forme voľného textu, z ktorých by bolo 
následne možné automaticky extrahovať chýbajúce metainformácie a anotácie. V oblasti 
klasifikácie hlásení do kategórií CWE diplomant vybral na základe empirického porovnania 
niekoľkých prístupov techniku založenú na SVM. V oblasti extrakcie metainformácií 
diplomant predstavil takisto niekoľko rôznych alternatív, z ktorých najlepšie výsledky 
dosahovala technika založená na strojovom učení. Pre aplikáciu tejto techniky bolo nutné 
vytvoriť manuálne oanotovanú tréningovú množinu reportov, avšak uvedené experimenty 



dokladajú, že už malá tréningová množina vytvorená doménovým expertom postačuje na 
získanie uspokojúcich výsledkov. Je trochu škoda, že vzhľadom na veľký rozsah 
predstavených analýz neostal diplomantovi čas na plánované otestovanie prototypu 
vytvorenej aplikácie v praxi reálnymi užívateľmi, ktorí by mohli byť cenným zdrojom 
iteratívneho vylepšovania kvality integrovaných techník strojového učenia. Takisto by bolo 
veľmi zaujímavé vidieť aplikáciu uvedených postupov na reporty získané z rozličných blogov 
a emailových konferencií. Týchto rozšírení si však je autor vedomý, ako ukazuje popis 
ďalších možných  smerov vývoja. 

Práca je písaná anglicky zrozumiteľným štýlom a je dobre štrukturovaná. Takisto po 
typografickej a grafickej stránka dosahuje práca veľmi uspokojivú kvalitu. 

Diplomant preukázal schopnosť samostatnej práce a dosiahol nové zaujímavé výsledky. 
Doporučujem, aby práca bola prijatá ako diplomová práca. 
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