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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce se zabývala návrhem profilů popisujících komunikaci mobilních aplikací. Student musel nejprve vytvořit

simulační prostředí pro spouštění mobilních aplikací, odchytit jejich provoz a vytvořit datové sady se zájmovou
komunikací. Tyto datasety se pak využily pro vytváření profilů a detekci aplikací v síťovém provozu. Součástí
práce byl návrh atributů (features) pro vytvoření profilů a výběr metriky pro porovnávání profilů.
Zadání považuji za obtížnější, které jde nad rámec znalostí bakalářského studia.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Délka technické zprávy přesahuje obvyklý rozsah BP. Je to z důvodu velkého počtů experimentů, které student

prováděl nad daty a jejichž výsledky můžeme v práci najít.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Některé části technické zprávy nejsou logicky uspořádány, zejména začátek práce obsahuje obecné věci, které

jsou vysvětleny a použity později. V části vytváření datových sad by bylo vhodné nakreslit topologii, kterou
student využíval a ukázat, jak byla data odchytávána. V části popisující vytváření profilů, specifických profilů
a super profilů by bylo vhodné popsat postup formou psedokódu nebo jako posloupnost kroků výpočtu. Z
textového popisu jsou některé části méně srozumitelné.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Z formální stránky by bylo vhodné zachovat desetinné číslování nadpisů do třetí úrovně v celé práci: vyskytuje se

např. v kapitole 7, v předchozích kapitolách student desetinné číslování ukončuje na druhé úrovni nadpisů.
Narazil jsem také na chybějící čárky ve větách, kdy složitější souvětí jsou pak méně srozumitelná.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student pracuje s mnoha zdroji, zejména odbornými články nebo standardy RFC. Použité části má dobře

citované. Jen u citací, kde se odkazuje na konkrétní stránku, je vhodné napsat str., jinak to působí jako odkaz na
dva zdroje - např. na straně 5 by citace [11,21] měla být spíše [11, str. 21].

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je funkční, dobře komentován a s označením autora. V příloze práce je i popis instalace

potřebných knihoven. Součástí vytvořených programů je  dokumentaci s popisem spuštění a příklady parametrů.
8. Využitelnost výsledků
 Výstupy práce pana Meluše byly využity při řešení výzkumného projektu MV Tarzan. Vytvořené datové sady

sloužily pro experimenty, jejichž výsledkem je odborný článek zaslaný na konferenci ICDF2C 2020.
9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste, prosím, zhodnotit, které atributy (features) z komunikace mobilních aplikací jsou podle vašich

experimentů vhodné pro vytváření profilů? Jaká je stabilita těchto atributů, například zda se změní při
změně verze aplikace, změně typu připojení, rekonfiguraci operačního systému, apod.?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 V práci oceňuji zejména vytvořené datasety i zajímavý návrh různých kategorií profilů. Také experimenty nad

daty, které tvoří téměř polovinu práce, ukazují na pečlivé zkoumání dat a ověřování hypotéz ohledně výběru
atributů do komunikačních profilů a dále využití profilů pro detekci aplikací v neznámém provozu.

Menší výhrady mám ke struktuře odevzdané práce a jejímu členění, nicméně výsledek výrazně převyšuje úroveň
bakalárských znalostí. Proto navrhuji studentovi hodnocení výborně.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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