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Text posudku:     
Předložená práce studenta Jiřího Tumpacha se zabývá velice aktuální tématikou online 
trénování hlubokých sítí pro klasifikaci malwaru. Autor v práci přichází se zcela novou 
metodou založenou na kombinaci vícevrstvého perceptronu (multilayer perceptron – MLP) a 
variačního autoenkodéru (variational autoencoder - VAE). Tuto metodu následně testuje na 
reálných datech. Práce je psána v anglickém jazyce, je rozdělena do tří kapitol a včetně příloh 
má 52 stran. 
 
V první kapitole autor stručně uvádí čtenáře do dané problematiky. Popisuje problém detekce 
malwaru a následně představuje dílčí metody a struktury (metoda podpůrných vektorů 
(SVM), neuronové sítě, variační autoenkodér, testování hypotéz,..), se kterými je v dalším 
textu operováno. Jednotlivé metody jsou popsány relativně stručnou, současně však velice 
srozumitelnou formou, plně dostačující pro pochopení dalšího textu. 
 
Těžištěm celé práce jsou kapitoly 2 a 3. Ve druhé kapitole je představena inovativní metoda 
online klasifikace malwaru. Metoda pracuje se dvěma strukturami – MLP a VAE. Zatímco 
MLP je natrénována k samotné klasifikaci, VAE je natrénován za účelem generování dat. 
Namísto ukládání minulých dat jsou tedy tato data uchována pomocí tohoto generativního 
modelu, což umožňuje práci s konstantním objemem dat. Současně jsou v této kapitole 
představena testovací data a jejich vlastnosti. 
 
Ve třetí kapitole jsou pak prezentovány výsledky numerických experimentů zahrnující 
výsledky optimalizace hyperparametrů MLP, VAE a SVM, prokázání driftu ve zkoumaném 
datasetu a především porovnání přesnosti navržené metody (pro různé volby optimalizace 
(mid, late)) s obyčejnou neuronovou sítí (MLP). Dosažené výsledky jsou slibné, přestože, jak 
autor uvádí, vzhledem k výpočetní náročnosti nebyly uskutečněny všechny původně 
zamýšlené testy. 
 
Celkové provedení práce je pěkné a pečlivé, text je strukturován logicky a napsán dobře 
srozumitelnou angličtinou. Doprovodné obrázky a schémata jsou přehledné a vhodně 
okomentované, stejně tak popisy jednotlivých algoritmů. V práci se nachází jen minimum 
jazykových či typografických chyb, například: 
Str. 6 partial derivation - partial derivative 
Str. 10 S_il - má být S_im 
Str. 27: …VAE a has a restricted coding layer… 
Str. 37:  odkaz na neexistující referenci  
Odrážky na stranách 14, 25 a 50 
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Drobným prohřeškem je pak občasná nekonzistence v referencích (zkrácené/celé křestní 
jméno autorů). Tyto drobnosti však nijak nesnižují celkový dojem z diplomové práce. 
  
Předložená práce představuje solidní, publikovatelné výsledky. Autor prokázal dobrou 
orientaci v oblasti neuronových sítí, navrhl a implementoval vlastní metodu online 
klasifikace, kterou následně otestoval na vybraném datasetu. Výsledky jsou zajímavé pro další 
výzkum a autor na ně může navázat v dalším studiu.  
 
Navrhuji klasifikovat práci známkou 1 - výborně. 
 
Otázky k případné diskusi: 
Je navržená metoda vhodná (zkoušel jste?) i pro klasifikaci jiného typu dat než malware? 
Bylo by možné použít namísto VAE jiný generativní model (Generative adversarial network, 
Deep Belief Network)?      
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     
Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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