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Práce předkládána jako diplomová se zabývá klasifikací škodlivého softwaru pomocí technik výpočet-

ní inteligence, jako jsou neuronové sítě, SVM a podobné. Hlavní výzkumnou otázkou je volba množi-

ny příznaků vhodných jako vstup pro vybrané klasifikátory a porovnání vhodnosti vybraných příznaků 

pro daný klasifikátor. 

 Nejprve se řešitel se zabýval jednotlivými technikami na získání zajímavých příznaků z kódu. 

Popsal tzv. graf volání (call graph), jehož vrcholy představují funkce a hrany jejich vzájemné volání. 

Na tomto odvozeném grafu zkoumal další charakteristiky, jako je skóre grafu, počet cyklů atd. Pro 

každý druh příznaků řešitel vyzkoušel jejich použití jako vstupu pro neuronovou síť. U grafu volání 

bylo zjištěno, že relativně malá neuronová síť je schopná klasifikovat škodlivé kódy z testovací sady s 

úspěšností přibližně 80% při použití příznaků založených na grafu volání. 

 Podobně řešitel postupoval s dalšími příznaky. Zkoumal histogram kódu nad půl-bajty (frekvence 

písmen v hexadecimálním kódování), pro nějž se podařilo vytvořit neuronovou síť, která klasifikovala 

škodlivé kódy z testovací sady s úspěšností 90%, avšak u jedné třídy škodlivého kódu byla úspěšnost 

klasifikace jen 50%. Vyzkoušel příznaky získané technikou tf-idf známou z lingvistické analýzy, s 

nimiž se podařilo dosáhnout úspěšnosti klasifikace 92%, přičemž čas potřebný k tréninku neuronové 

sítě byl podstatně nižší než u předchozích příznaků. Další testované příznaky byly založené na kom-

presi a na technikách z oblasti zpracování přirozeného jazyka. Celkově takto řešitel navrhl a vyzkoušel 

624 příznaků. Experimentální přístup řešitele při návrhu příznaků hodnotím kladně. 

 Následnou otázkou bylo, jak počet příznaků redukovat, k čemuž řešitel použil techniky PCA, 

hluboké neuronové sítě a ručního výběru. Pro každou z redukovaných sad příznaků řešitel otestoval 

různé klasifikátory: neuronové sítě, SVM a náhodný les. Výsledkem bylo, že neuronové sítě a náhod-

né lesy dávají lepší výsledky co do úspěšnosti klasifikace a času učení než SVM. Zároveň se také uká-

zalo, že nejlepší redukovanou sadou příznaků lze získat ruční volbou. 

 Cíle práce se podařilo naplnit a řešitel přinesl zajímavé výsledky. Kombinace výběru příznaků a 

jejich zpracování pomocí technik strojového učení, jak je představeno v práci, je inovativní. Zvlášť je 

třeba ocenit vysokou úspěšnost klasifikace pomocí navržených technik na testovací sadě z Kaggle 

Competition (úspěšnost až 98%). 

  

 Mám však i několik kritických připomínek: 

 

 Oddíl 2.2. „Malware Classification related work“ je zajímavým shrnutím existujících přístupů 

na klasifikaci škodlivého softwaru, ovšem je podáno nestrukturovaně jako řada odstavců tý-

kajících se jednotlivých přístupů, což celé shrnutí činí nepřehledným. Opatřit zmíněné od-

stavce vhodnými nadpisy by prospělo jak oddílu 2.2 tak obsahu práce. 

 Strana 23 obsahuje chybný odkaz na referenci. 

 Obrázek 7 na straně 24 poskytuje jen částečnou informaci, neboť chybí popis významu barev. 

Předpokládám, že barvy odpovídají 9 zkoumaným typům škodlivého softwaru. Stejnou při-

pomínku mám k obrázkům 8 a 9 na stranách 27 a 28. 

 Obrázky 7 až 9 představují zajímavé projekce příznaků v dvourozměrném prostoru s ohledem 

na prozkoumání možnosti výskytu shluků. Tuto analýzu považuji za užitečnou a je škoda, že 

jí není více. 

 Postrádám důkladnější rozbor ruční volby příznaků. Vyžaduje ruční volba nějaké zkušenosti? 

 

 Celkově předložená práce splňuje zadání a požadavky kladené na diplomovou práci. Doporuču-

ji tedy práci přijmout k obhajobě jako diplomovou. 
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Přes uvedené nedostatky hodnotím diplomovou práci „Computational Intelligence for Mal-

ware Classification“ od Bc. Jana Tomáška známkou: 

 

 

„výborně“ 

 

 

Práce ale nedosahuje takových kvalit, abych ji mohl doporučit do některé ze soutěží absolventských 

prací. 
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