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Práce se zabývá identifikací operačního systému (OS) na základě sítové komunikace za pou-
žití strojového učení (ML - machine learning). Tato úloha hraje klíčovou roli v oblasti počíta-
čové bezpečnosti a s postupným přechodem na šifrovanou komunikaci se stává čím dál víc 
obtížnější. Hodně dosavadních systémů pracuje na principu vytvoření velké databáze vzoru 
chovaní pro různé OS, kde je následně při identifikaci komunikace očekávána přesná shoda s 
databází. Takový přístup je neudržitelný a má řadu nevýhod, a proto je vhodné aplikovat me-
tody strojového učení. Autor představuje metodu pro identifikaci OS na základě analýzy šif-
rované komunikace s tzv. indikovanými doménami, které jsou též nalezeny i pomocí ML. 
Navržené metody jsou následně evaluovány na reálných datech síťového provozu. 
 
Práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru. V úvodu je poskytnut vhled do problematiky a 
motivace k výzkumu nových metod strojového učení pro detekci OS. 
 
První kapitola poskytuje přehledný úvod do problematiky, zmiňuje rozdíl mezi pasivním a 
aktivním přístupem a dále předkládá důkladnou rešerši pro metody pasivního přístupu, které-
mu je tato práce věnovaná. Vysvětluje například metodologii extrakce informace z paketu 
protokolu TCP/IP, využití specifických domén pro jednotlivé OS, dále demonstruje jednodu-
chost použití user-agentu a jako poslední uvádí metodu získaní informace z protokolu DHCP, 
kterou v následujících experimentech používá jako ground-truth. U popsaných metod navíc 
hodnotí výsledky napříč publikacemi a věnuje prostor i zhodnocení potenciálu metod vzhle-
dem k rostoucímu trendu využívaní šifrované komunikace. 
 
Druhá kapitola se věnuje popisu navržených metod, kde jsou představeny a vysvětleny tři 
různé metody, přičemž první se dá chápat jako základní a dvě následující vznikají jako rozší-
ření. 

- První metoda je složena ze tři kroků: vybudovaní slovníku indikativních domén,  pří-
prava klasifikační úlohy a nakonec klasifikace. Slovník domén se vytváří na základě 
statistické analýzy vstupních dat a jeho vytvoření vnímám jako klíčovou část metody. 
Při jeho výpočtu se zohledňuje například indikativnost, vypočítána na základě entropie 
vážených počtů toků pro jednotlivé OS, nebo návštěvnost, měřena počtem toků na da-
nou doménu. Příprava dat pro klasifikační úlohu spočívá v přímé aplikaci slovníku a v 
následné klasifikaci se použije kNN. 

- Druhá metoda navíc, po aplikování slovníku, přidává transformaci příznakových vek-
torů. Tato transformace je inspirovaná kontrastním učením, což je původně úloha de-
finovaná pro obrázky za použití neuronové sítě. Adaptace pro vektorové reprezentace 
zařízení není přímočará a dle mého názoru je inovativní a chytře vymyšlená. 

- Třetí metoda se zabývá možností automatizovat tvorbu slovníku pomocí klasifikační 
úlohy, na základě znalostí ze starého slovníku pomocí Random Forest (RF). Autor 
v kapitole vizualizuje efektivitu naučeného rozhodovaní na experimentálních datech 
pomocí metody t-SNE. Závěrem je v kapitole diskutována možnost dalších vylepšení 
a jako výstupní klasifikátor je opět navrhnuto kNN. 

 
 



Třetí stručná kapitola je věnována návrhu a popisu experimentu.  Je vysvětlena evaluační me-
todologie a použité metriky, vlastnosti datové sady a vzniklých slovníků, dále nastavení hy-
per-parametrů atd. 
 
Čtvrtá kapitola prezentuje výsledky a poskytuje diskuzi. Pro každý z provedených experimen-
tů je poskytnut detailní popis, výsledky jsou prezentované v přehledných a jasných sloupco-
vých grafech a je vedena diskuze.  
 
V závěru autor přehledně shrnuje celou práci, hodnotí výsledky a diskutuje přínosnost pro 
obor. 
 
Autor splnil zadání, protože se dobře seznámil s existujícími metodami pro identifikaci OS v 
počítačové síti a zpracoval rešeršní srovnání napříč různými zdroji. Navrhl tři vlastní metody 
pasivní identifikace, které jsou schopné fungovat za ztížených podmínek. Tyto metody ná-
sledně evaluoval na reálných datech, vyhodnotil a diskutoval výsledky.  
 
Samotná písemná část práce je dle mého názoru velmi dobře zpracována a strukturována a 
plynule a příjemně se četla. Dále v práci musím ocenit, že všechna rozhodnutí a postupy jsou 
zdůvodněné a velmi dobře diskutované a všechny ostatní informace jsou dobře zdrojované. 
 
Nejasně popsaný se mi zdál jen přechod k pasivním přístupům v rešeršní kapitole, kde mi při 
prvním čtení nebylo jasné, že celá rešerše bude věnována jen a výhradně pasivním přístupům. 
Ke struktuře bych ještě vytknul neúměrně krátkou kapitolu tři, která by možná zasloužila vno-
řit do následující kapitoly s experimenty.  
 
Poslední věc, která mi v práci chybí k úplné dokonalosti je statistické zpracovaní nebo inter-
pretování výsledků. Tzn. k hodnotám a obrázkům 4.1, 4.2 a 4.3 by bylo možné udělat buď 
testy statistické významnosti, nebo použít například svíčkový graf zobrazující statistické in-
formace.  
 
 
Navrhované dotazy k obhajobě:  

1.  Při zpracovávaní slovníku bylo použito velmi efektivních metod, jako jsou neuronové 
sítě a random forest, ale při výsledné klasifikaci je vždy použita jedna z nejpomalej-
ších metod - kNN. 
a) Je kNN upočítatelné na síťových datech v reálnem nasazení? Pokud ne, jaký je 

plánovaný scénář? 
b) Jaký byl důvod použít k finální klasifikaci kNN a ne například neuronové sítě, ne-

bo RF?  
 
 
I přes pár uvedených připomínek je tato práce beze sporu na vynikající úrovni, je v adekvát-
ním rozsahu, inovativní a velmi přínosná pro svůj obor. Proto hodnotím tuto práci známkou A 
(výborně). 
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