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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání bakalářské práce řadím mezi náročnější. Cílem bylo rozpoznávání základních typů útoků v IP
telefonii pomocí strojového učení, a to především v open-source nástroji WEKA. Všechny
požadované body zadání byly studentem splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, přicházel s vlastními návrhy a postup konzultoval.

3. Aktivita při dokončování.
Před dokončením práce se dostavil konzultovat finální podobu práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem práce studenta je základní klasifikace útoků pomocí INVITE, REGISTER a OPTIONS.
Pro klasifikaci typů útoků v nástroji WEKA použil rozhodovací strom J48 založený na minimalizaci
entropie. Rovněž si vytvořil jednoduchý rozhodovací strom v Matlabu. Ve své práci používal reálná
data získané z honeypotu Dionaea, která obdržel ve formě sql databáze, čili v hojné míře používal
SQL dotazy a řešení práce vyžadovalo detailní znalost atributů u zaznamenaných údálostí v
používané DB. Student použil doporučený rozhodovací strom J48, ale interpretace výsledků je slabší,
napr. u obr. 4.7 je největší četnost útoků z  IP 109.169.37.147, ale na čtenáři nechává, aby si zjistil, ze
které země IP adresa pochází.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Zvolenou literaturu považuji za vhodnou.

7. Souhrnné hodnocení.
Student získal během řešení BP praktické zkušenosti s nástrojem pro strojové učení WEKA a
zvládnutí práce vyžadovalo aplikování znalostí z oblasti sítí, databází a VoIP. Prezentace výsledků je
strohá a práce obsahuje gramatické chyby. Celkově bakalářskou práci hodnotím jako velmi dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
1. V praktické části používáte algoritmus rozhodovacího stromu J48, ale v BP jej nepopisujete.
Vysvětlete, jak pracuje. Co je to konfidenční faktor a jak souvisí s prořezáním stromu?

2. V kapitole 4.1.2 jsou útoky pomocí metody REGISTER. V praxi jsem se setkal opakovaně se
situací, kdy chybně nakonfigurovaný účet v IP telefonu způsobil zařazení zdrojové IP adresy do
seznamu blokovaných adres ve firewallu. Jak byste rozlišil chování IP telefonu s chybně zadaným
heslem od skutečného útoku?
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