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práce
oponentskýposudokdizertačnej

Doktorand:
Ing.Jakubšafařík
pro VolP infrastrukturu
práce:
útoků
Distribuovaný
systémklasifikace
Názovdizertačnej
protokolS!P
využívající

práce museIvenovaťve|,miširokejproblematike,pričom
dizertačnej
Doktorandsa pri riešení
spojiI informácie z viacerých vedeckých discip|ína odborov preto, aby bo| schopný vytvoriť
Doktorand
autonómne pracujúcisystémpre detekciuvybranýchtypov útokovna SlP infraštruktúru.
sa
a nás|ednesi vybra|najčastejšie
možnostiútokovna S|P infraštruktúru
v práci detai|neana|yzova|
vyskytujúcetypy útokov.Doktorand ana|yzova|možnostizberu informáciízreá|nych S|P serverov
a sond (honeypotov a virtuá|nych s|P serverov) a taktiež navrhoI a prakticky zrea|izovaI
centra|izovaný
expertnýinformačnýsystémBeekeeperpre zber a ana|ýzuúdajovz týchto systémov.
ve|'kéúsi|ie,kedže ním navrhnutý systémje
Pri praktickej realizácii muse| doktorand vyna|ožiť
riešením,ktoré móže byťaplikovanév sieťachma|ýchaj váčších
otvoreným a |,ahkorozšírite|'ným
a praktickejreaIizáciiním navrhnutéhoriešeniasa neobmedziIiba na
operátorov.Pri vypracovaní
požiadavkyvyp|ývajúce
z cie|bv dizertačnejpráce, aIe vykonal aj d,a|šieúkonyako je napr. export
napr.aj v sieti CESNET.
systémovpoužívaných
údajovz expertnéhosystémudo inýchexistujúcich
Ciele dizertačnejpráce schvá|enéštudijnoukomisiou sú sformu|ovanédo troch bodov'
systémsond,
Konštatujem,
žedoktorandtieto cie|esp|ni|v p|nomrozsahu,t.j.vytvori|distribuovaný
navrho| nový systém automatickej k|asifikáciea v praxi overiI funkcionaIitunavrhnutéhoa
že doktorandnie|enže
sp|ni|cie|ezadania,ale nímvytvorený
rea|izovaného
riešenia.Konštatujem,
systémnavrho|tak, aby ho bo|o možnéaj komerčnenasadiť'Navrhnutýsystémje stavanýako
modu|árny,pričomposkytuje možnostiexportu ním získanýchúdajovdo iných systémova taktiež
používané.
ako súv súčasnosti
o importúdajovz inýchsystémov
možnosť
dop|neniafunkcionaIity
Postup pri riešenídizertačnejpráce považujemza správny, kedže doktorand na začiatku
podmnožinu
a nás|ednenavrho|k|asifikačný
známe typy útokov,vybralz nich re|evantnú
ana|yzovaI
systémpostavenýna báze neurónovejsiete. Postup návrhu spo|u s ana|ýzamidát a výs|edkovje
ktorý maI
vytvoriIk|asifikátor,
v práci detaiInea precíznepopísaný.DoktorandV prvom prib|ížení
presnosťcca 86%. Pre zvýšeniepresnosti k|asifikátorabo|a navrhnutá metóda predspracovania
do neurónovejsiete. Nás|edkomtoho doš|ok zvýšeniupočtuvstupov z ].0 na
údajovvstupujúcich
].30a s tým aj k rapídnemunárastudimenziepriestoruvstupnýchdát, čímsa doktorandovipodari|o
k|asifikácieútokov na testovacej množine'V prípade použitia
dosiahnuťaž 1oo% úspešnosť
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komp|etnejmnožinyvšetkýchunikátnychsignatúrpok|eslapresnosť
klasifikácie
na stá|eúctyhodných
97,64%,Uvedenévýs|edky považujemza prekvapujúcodobré, najmá preto, že pre k|asifikáciu
jednot|ivýchútokov bo|o použitýchiba ].0 štatistickýchparametrov (počet a pomerný počet
jednoduchý,
vybranýchtypov správ).Pred|ožený
spósob predspracovania
údajovje síceprincipiá|ne
a|e na druhejstranep|nefunkčnýa pod|,amójho názoru nápaditýa novátorský.
V nepos|ednomrade
oceňujemaj spósob použitého
kompIexného
hodnoteniakvaIityk|asifikátora.
Navrhnutý a vytvorený systém pre detekciu útokov je jednoznačnýmprínosom pre prax
a vzh|,adom
kvykonanýmana|ýzama postupomaj pre rozvojvedeckéhoodboru. oceňujem,že sa
doktorand venova| naprík|adaj analýzam ako je vplyv parametrovako je rých|osťučeniaq,
momentumkonštantap, metóda inicia|izácie
váh, topo|ógianeurónovejsiete a inýchparametrovna
výkonnosťneurónovej siete. Som presvedčený,že na výs|edkochpráce a s využitímvytvoreného
expertnéhosystému,bude možnéstavaťaj v budúcnosti'Tu sa otvárajúre|atívneširokémožnosti
v ob|asti výskumu (skúmanievhodnosti jednot|ivýchvstupných údajovpre k|asifikáciuútokov,
kombinácianavrhnutého
k|asifikátora
na báze neurónovejsiete s inýmimožnosťami
detekcieútokov
a iné).
prácaje organizovanável'mipreh|,adne
PredIožená
a Iogicky,pričomjednotIivé
častipráce na
jeden
práce nemám žiadne
seba dobre nadvázujú,
dopíňajú
sa a vytvárajú
|ogickýce|ok'K štruktúre
pripomienky.
Pod|"amójho názoru sa doktorand moho| detai|nejšie
venovaťpopisu realizačnej
časti.V práci
som nenašie|informáciuo tom, aké typy aktivačných
funkciíboli použité,
akým spÓsobom bola
vytvorenátrénovacia,
testovaciaa vaIidačná
množina(manuá|nym/automatickým
vyhodnocovaním
SlP správ)a inédetailnéinformácie.
Prácaobsahujeminimumprek|epov.
Gramatickú
stránkupráce nehodnotím,
kedžečeskýjazyk
neov|ádamna potrebnejúrovni.
Pub|ikačnú
činnosť
doktorandapovažujem
za vynikajúcu,
kedžepočetpub|ikácií
súvisiacich
s témou
prácev databázachWeb of Know|edge
dizertačnej
a Scopusje 17'

Prácaje písanáve|,mi
svedomito,
obsahujeiba minimumprek|epov,
nepresností
a|ebochýb
spÓsobených
nepozornosťou'
Konštatujem,
ženižšie
menované
nedostatky
neznižujú
výbornú
kvaIitu
práce.
dizertačnej

a
o

Formá|nepripomienky:
Zoznamskratiekobsahujedve identickéskratky,,MvC, s mierne odIišnýmvýznamom.
Diagramyobsahujúprí|išma|éznaky, čímsa stávajúťažkočitate|,nými.
Napr. obr.5.8 na
str' 84 a obrázkyv príloháchB1 a 82.
obsahovépripomienky:
Nepresnétvrdenievtab.2.2 na str. 32, kde autor charakterizuje
metódu ACK ako,,Potvrzení
(Acknowledgement)
je
a odpověd,na |NV|TE.',ACK nie
odpovedbu na INV|TE,ale skór
potvrdenímprijatiaodpovede(napr.200 oK).
povinnépo|ezáh|avia,,Froď,v tabu|,ke
Chýbajúce
2.4 na str.36. Pre korektnosť
uvádzam,že
v tabu|'ke
A.1 v prí|ohovej
častijepole záh|avia,,From'uvedenésprávneako povinné'
Nepresnétvrdenie na str. 37, kde doktorand uvádza, že SIP protoko| používakódovanie
ASC|I.štandardRFC 326I uvádza,žeS|P správy využívajú
kódovanie UTF-8.Vzh|.adomna to,
poliachvyskytujú
žesa v S|Psprávachv re|evantných
takmervýhradneiba znakydo hodnoty
7FnEx,
súobe kódovaniapre tieto znakyzhodné.
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vyuŽíva|
návrhperceptronu
spornétvrdenie:,,Původní
V kapito|e4.L.L,na str.56 je uvedené
že
na váženýsoučetvah.,,Predpok|adám,
mode|spo|éhající
skokovoufunkcia zjednodušený
vstupných
hodnót.
vážený
súčet
doktorandmaIna mys|i
sa pod vzťahom4.LI, v ktorom doktorand
Nesprávnetvrdeniena str. 59 nachádzajúce
vintervale (-|1) pri
vstupnejhodnoty|eží
uvádza,ževýs|ednáhodnotanorma|izovanej
hodnotyv interva|e(o;t) .
|ežia
použití
V skutočnosti
min-maxnormalizácie.
|ineárnej

o

o

o

Nesprávne tvrdenie v kapito|e 4.2.L na str. 62 týkajúcesa Kohonenovejmapy:
sítí,kteréjsou
mapyjsou typemneuronový
mapynebotakéKohonenovy
,,Samoorganizační
tvořeny pouze dvěma vrstvami.Prvníje Vrstvavstupůa opět obsahujepočetneuronů
atributům(v|astnostem)vstupníhoVektoru.,,Pod|'a mójho názoru je
odpovídající
neurónovásieť,pričompočetneurónovv nejje nezávis|ý
mapajednovrstvová
Kohonenova
vektora.
vstupného
od v|astností
V kapito|e 8.L,2 na strane 103 je uvedené,že pri použitínáhodnej inicia|izácie
generované
p|atí,citujem:,,pseudonáhodně
hodnotyuniforměrozložené
,,PseudoRandom,,
-x =
=
odsekuje
průmér
0, směrodatnáodchylkao !,,, V nas|edujúcom
na interva|u<0,1):
...,,
generovanéhodnoty se b|ížínormá|nímurozIožení
uvedené:,,Pseudonáhodně
pravdepodobnosti
sajedná.
o akéroz|oženie
textunieje zrejmé
Z uvedeného
z akéhopočtuexperimentov
D.5 nie je uvedené,
v tab.8.3 na str' a v prí|ohe
Pri rnýs|edkoch
odchý|ka).
hodnoty(strednáhodnotaa smerodajná
štatistické
bo|izískané

otázkyna doktoranda:
generovanéhodnoty se b|íží
L. V kapito|e8.1.2 je uvedené,citujem: ,,Pseudonáhodně
hodnot,nežje tomu při
ideá|ních
odchy|ky
od
roz|oŽení,
nicméně
dosahujívětší
normálnímu
použitígenerátorunáhodnýchčíse|z normá|níhoroz|ožení.
Průběhchybovéfunkce v
závis|ostina použitéminiciaIizátoruje nezávis|ýna použitéchybovéfunkci, ...,,
Vysvet|iteobsah
číse|?
Aký je rozdie|medzigenerátoromnáhodnýcha pseudonáhodných
priebehchybovejfunkcie.
vetypopisujúcej
stav,ked,budev sietina danú
využívajúci
neurónovú
sieťvyhodnocovať
2, Ako budeklasifikátor
jeden
prebiehať
viac
typ
útoku?
ako
sondu
systému|íšiod iných
riešenieklasifikačného
3. Skústeporovnaív čomsa vami navrhované
riešenia
Aká je pod|,avás podobnosťvami navrhnutého
komerčnedostupnýchriešení.
(Security
Event
Management)?
and
slEM
Information
komerčnými
systémami
s
útokov?
sietíprepotrebyk|asifikácie
|earning
neurónových
4. UvažovaIi
steo využitídeep
neurónovýmisieťamiMLPvl a ANNv2,okrem zjavne
5. Aký je rozdie|medzivami použitými
mierne odlišnejtopo|ógiiuvedenejv tab. 8.10? črmje pod|,avás spósobenýrozdie|vo
týchtosietí(tab.
8.9a 8.10)?
výkonnosti
ste
siete.Uvažova|i
6. V kapito|e8.1.3sa zaoberátevp|yvomrých|ostiučenia4 na výkonnosť
učenia?
siete
s
využitím
adaptívnej
nýchlosti
neurónovej
nadtrénovaním
prácuodporúčam
k obhajobe.
dizertačnú
Pred|oženú

v Ži|inedňa 1' februára20!7

3/3

