
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ
DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS

UČENÍ SEAUTOMATŮPRORYCHLOUDETEKCIANO-
MÁLIÍ V SÍŤOVÉM PROVOZU
AUTOMATA LEARNING FOR FAST DETECTION OF ANOMALIES IN NETWORK TRAFFIC

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER’S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. VILIAM SAMUEL HOŠTÁK
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. LUKÁŠ HOLÍK, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2020



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

 Ústav inteligentních systémů (UITS) Akademický rok 2019/2020

 Zadání diplomové práce

Student: Hošták Viliam Samuel, Bc.
Program: Informační technologie     Obor: Matematické metody v informačních technologiích
Název: Učení se automatů pro rychlou detekci anomálií v síťovém provozu
 Automata Learning for Fast Detection of Anomalies in Network Traffic
Kategorie: Algoritmy a datové struktury
Zadání:

1. Nastudujte existující algoritmy pro učení se konečných automatů jako L* a jeho varianta pro
symbolické automaty, PAC learning modifikace, a algoritmus Alergia.

2. Rozhodněte, který z algoritmů by byl dobrým východiskem pro učení se regulární
charakteristiky korektního provozu v industriálních sítích, využitelných pro rychlou detekci
anomálií. Algoritmus nebo jeho vhodnou modifikaci implementujte, případně použijte
existující implementaci, a zhodnoťte jeho výsledky.

3. Na základě výsledků z bodu 2 hledejte další optimalizace algoritmu (pokud to bude potřeba).
Tyto mohou jít např. směrem učení se kvantitativních (pravděpodobnostních, časových)
charakteristik provozu nebo zpřesňování a zefektivňování algoritmu z bodu 2. 

4. Zhodnoťte výsledné algoritmy vzhledem ke stavu poznání v oblasti učení se automatů a také
učení se charakteristik provozu na síti a detekci anomálií, porovnejte s relevantními
alternativními metodami.

Literatura:
1. Dana Angluin. 1987. Learning regular sets from queries and counterexamples. Inf.

Comput. 75, 2 (November 1987), 87-106.
2. Drews S., D'Antoni L. (2017) Learning Symbolic Automata. In: Legay A., Margaria T. (eds)

Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. TACAS 2017. Lecture
Notes in Computer Science, vol 10205. Springer, Berlin, Heidelberg

3. De la Higuera, C. (2010). Learning probabilistic finite automata. In Grammatical Inference:
Learning Automata and Grammars (pp. 329-356). Cambridge: Cambridge University Press.

Při obhajobě semestrální části projektu je požadováno:
Bod 1 a alespoň částečně 2.

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz https://www.fit.vut.cz/study/theses/
Vedoucí práce: Holík Lukáš, Mgr., Ph.D.
Vedoucí ústavu: Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Datum zadání: 1. listopadu 2019
Datum odevzdání: 31. července 2020
Datum schválení: 31. října 2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Zadání diplomové práce/23093/2019/xhosta04 Strana 1 z 1



Abstrakt
Táto práca sa zaoberá rýchlou detekciou sieťových anomálií na základe učenia automa-
tov. Popisuje a porovnáva niekoľko vybraných algoritmov učenia automatov, vrátene ich
aplikácie na učenie sieťových charakteristík. Pre takto naučené automaty je navrhnutých
niekoľko metód detekcie sieťových anomálií, ktoré umožňujú odhaliť tak sekvenčné, ako
aj štatistické anomálie v rámci komunikácie. Za týmto účelom využívajú mechanizmy sa-
motných automatov, ich transformáciu, či štatistickú analýzu. Navrhované metódy detekcie
boli implementované a vyhodnotené na prevádzke protokolu IEC 60870-5-104 používaného
v industriálnych kontrolných systémoch.

Abstract
The focus of this thesis is the fast network anomaly detection based on automata learning.
It describes and compares several chosen automata learning algorithms including their
adaptation for the learning of network characteristics. In this work, various network anomaly
detection methods based on learned automata are proposed which can detect sequential
as well as statistical anomalies in target communication. For this purpose, they utilize
automata’s mechanisms, their transformations, and statistical analysis. Proposed detection
methods were implemented and evaluated using network traffic of the protocol IEC 60870-
5-104 which is commonly used in industrial control systems.
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Kapitola 1

Úvod

Architektúra počítačových sietí je stále sa rozvíjajúca oblasť. Aj v dnešnej dobe sa roz-
rastá o novoposkytované služby, ako je napríklad možné pozorovať vo vzťahu k nedávnemu
rozmachu IoT (angl. Internet of Things). Tento rozmach pociťujeme aj v každodennom
živote v podobe chytrých telefónov, hodiniek, či domácich kamerových systémov. Ďalším
trendom je extenzívnejšie využívanie sieťových technológií v čoraz kritickejších infraštruk-
túrach: elektrárne, telekomunikácie, železničné systémy, či chemické závody [19]. Detekcia
počítačovej kriminality alebo iného anomálneho chovania je teda teraz dôležitejšia ako kedy-
koľvek predtým. Následky nezistenia takýchto anomálií totiž môžu viesť od úniku osobných
informácií, finančných strát, až po fatálne zlyhania kritických systémov. Oblasť detekcie
sieťových anomálií je z tohto dôvodu dôkladne skúmaná už desaťročia. Napriek tomu je to
stále slabé miesto sieťových technológií. S ich čoraz bežnejším použitím totiž vznikajú nové
druhy problémov a anomálií, ktoré je nutné detegovať [3].

Oblasť detekcie sieťových anomálií zahŕňa značné množstvo techník z rôznorodých ka-
tegórií. Často sa môžeme stretnúť s detekciou založenou na štatistickej analýze, klasifikácii,
vzdialenosti, či vedomostiach [4]. Hlavným cieľom tejto práce je navrhnutie systému na de-
tekciu sieťových anomálií, ktorý je založený na učení konečných automatov. Jedná sa o po-
merne neštandardnú, ale zaujímavú techniku detekcie, ktorá spadá do kategórie detekcie
založenej na vedomostiach. Využíva totiž informácie získané na základe analýzy špecifikácie
cieľového protokolu, či príkladov sieťovej prevádzky, za účelom identifikácie sémantických
jednotiek, ktoré zodpovedajú postupnostiam paketov tvoriacich ukončenú transakciu komu-
nikácie. Učenie konečných automatov potom zodpovedá učeniu regulárnych charakteristík
týchto jednotiek komunikácie. Hlavnou výhodou tejto techniky je rýchla kontrola štruktu-
rálnych, resp. sekvenčných vlastností, ktorá vychádza z charakteru samotných konečných
automatov. Navyše, algoritmy učenia umožňujú ich automatickú konštrukciu na základe
zachytenej sieťovej prevádzky: manuálna konštrukcia je obecne zložitá a problematická.

Za účelom učenia konečných automatov budú na začiatku tejto práce predstavené al-
goritmy 𝐿*, Λ*, Alergia a MDI. Tieto algoritmy zodpovedajú učeniu rôznych typov auto-
matov a to konkrétne klasických, symbolických a pravdepodobnostných konečných auto-
matov. Študované algoritmy budú následne porovnané s cieľom rozhodnutia, ktoré z nich
poskytujú najlepší základ na učenie charakteristík sieťových prevádzok. V zmysle vybra-
ných algoritmov bude ďalej navrhnutých niekoľko metód detekcie sieťových anomálií. Prvá
z nich bude slúžiť na detekciu anomálií v rámci už spomínaných sémantických jednotiek
tvorených skupinou paketov. Jej cieľom je odhalenie neštandardného chovania v rámci ele-
mentárnych komunikácií medzi dvojicou zariadení vzhľadom na naučený model. Toto môže
napríklad zodpovedať neznámej sekvencií príkazov, ktorá reprezentuje útok. Druhá metóda

3



bude založená na naučení charakteristík komunikácie vyššej úrovne: spočíva v učení vzťa-
hov medzi sémantickými jednotkami, ktoré môžu zodpovedať periodicite, či inej špecifickej
štruktúre sieťovej prevádzky. Táto metóda potom deteguje všetky odchýlky voči nauče-
ným charakteristikám. Posledná metóda sa zameriava na štatistický aspekt komunikácie.
Pracuje za predpokladu, že pravdepodobnostné rozloženie cieľovej komunikácie, resp. jej
sémantických jednotiek, je nemenné. Táto metóda potom identifikuje štatistické odchýlky
medzi naučenou komunikáciu a analyzovanou sieťovou prevádzkou. Toto umožňuje dete-
govať rôzne štatistické anomálie ako výpadok zariadenia, či jeho príliš častú komunikáciu.
Navrhované metódy budú nakoniec vyhodnotené na niekoľkých dátových sadách tvorených
sieťovou prevádzkou protokolu IEC 60870-5-104. Jedná sa o protokol typicky používaný
v industriálnych kontrolných systémoch, ktoré majú uplatnenie napríklad v energetike, do-
prave, či výrobnom priemysle. Tento protokol bol vybraný v súlade so zameraním projektu
BONNET na fakulte FIT VUT.

Táto práca je štruktúrovaná nasledujúcim spôsobom. Kapitola 2 slúži ako prehľad tech-
ník používaných na detekciu sieťových anomálií. Kapitola 3 obsahuje úvod do algoritmov
učenia klasických, symbolických a pravdepodobnostných konečných automatov. V kapi-
tole 4 sú v kontexte učenia sieťovej prevádzky porovnané študované algoritmy. Taktiež sú
v nej detailne popísané obecné techniky učenia automatov a detekcie sieťových anomálií
postavené na tomto učení. Kapitola 5 je venovaná popisu protokolu IEC 60870-5-104 a
konkrétnej aplikácie navrhovaných techník pre tento protokol. Implementácia nástrojov na
učenie automatov a detekciu sieťových anomálií je stručne popísaná v kapitole 6. Kapitola
7 je venovaná experimentálnemu vyhodnoteniu navrhovaných techník na základe vytvore-
ných nástrojov. Na záver, v kapitole 8 sú zhrnuté výsledky tejto práce a navrhnuté možné
oblasti budúceho výskumu.
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Kapitola 2

Prehľad techník detekcie sieťových
anomálií

Účelom tejto kapitoly je poskytnúť stručný prehľad metód používaných na detekciu sie-
ťových anomálií. V prvej podkapitole si za týmto účelom predstavíme niekoľko hlavných
kategórií metód detekcie, vrátane ich dôležitých reprezentantov. V druhej podkapitole sa
vzhľadom na identifikované kategórie pokúsime klasifikovať metódy detekcie založené na
učení automatov. Taktiež sa pokúsime teoreticky zhodnotiť ich relatívne výhody a nevý-
hody.

2.1 Detekcia anomálií
Hlavným cieľom detekcie anomálií je identifikácia vzorov dát, ktoré sa líšia vzhľadom na
očakávané chovanie. V tejto práci sa konkrétne zameriavame na detekciu anomálií v sieťo-
vej prevádzke. Vzhľadom na stále rozvíjajúcu sa oblasť sieťových technológií a jej využitie
v čoraz kritickejších systémoch, dôležitosť detekcie sieťových anomálií za posledné roky pod-
statne vzrástla. Jedná sa teda o stále aktívnu a dynamickú oblasť výskumu, ktorá zahŕňa
značné množstvo rôznych techník. V rámci tejto kapitoly sa pokúsime poskytnúť štruktú-
rovaný prehľad často používaných metód detekcie anomálií. Na základe formy vstupných
dát tieto metódy môžeme obecne rozdeliť do troch kategórií [7, 4]:

∙ Metódy detekcie anomálií s učiteľom (angl. supervised anomaly detection) vy-
žadujú ako vstup dátovú množinu, v ktorej sú explicitne označené (angl. labeled)
správne a anomálne dáta. Takáto požiadavka je veľmi obmedzujúca. Označené dáta
totiž musia byť často presné a dostatočne reprezentatívne, čo je problematické hlavne
v prípade anomálií.

∙ Metódy detekcie anomálií bez učiteľa (angl. unsupervised anomaly detection)
naopak nevyžadujú žiadne označovanie vstupných dát. Metódy tohto druhu pracujú
za predpokladu, že poskytnutý vstup neobsahuje žiadne anomálie, resp. ich obsahuje
len relatívne malý počet. V opačnom prípade je naučený nesprávny model.

∙ Metódy detekcie anomálií s čiastočným učiteľom (angl. semi-supervised ano-
maly detection) predstavuje kombináciou predchádzajúcich metód: vstup obsahuje
len malé množstvo označených dát. Pre niektoré metódy je však toto dostačujúce na
podstatné zvýšenie presnosti výsledného modelu.
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2.1.1 Štatistické metódy

Štatistické metódy vytvárajú stochastické modely, na základe ktorých klasifikujú inštan-
cie dát ako normálne, či anomálne. Konkrétne, princíp týchto metód spočíva vo výpočte
štatistickej odchýlky inštancie dát od daného modelu. Vypočítaná odchýlka je následne
porovnaná s vopred zvolenou hranicou, na základe čoho je inštancia klasifikovaná ako nor-
málna, či anomálna [7, 4, 3]. Existuje veľké množstvo rôznych štatistických modelov, ako
napríklad:

∙ Gaussove modely, pri ktorých predpokladáme, že dáta sú generované podľa Gaus-
sovej distribúcie. Jedná sa o parametrické modely, ktorých parametre sú vypočítané
na základe MLE (angl. Maximum Likelihood Estimates). Za účelom rozhodnutia ano-
málnosti dát potom môžeme použiť napríklad chí kvadrát test, alebo Grubbov test
[7].

∙ Regresné modely, ktoré sú použité na identifikáciu tzv. zbytkov (angl. residual) pre
testované inštancie dát: jedná o časti inštancií, ktoré nesedia s naučeným modelom.
Na ich základe je odvodená odchýlka, ktorá je priamo použitá za účelom rozhodnutia
anomálnosti dát [7].

Tieto metódy sú extenzívne využívané k detekcií sieťových anomálií. Manikopoulos a
Papavassiliou [21] vytvorili hierarchicky viacstupňový systém detekcie anomálií, ktorý je za-
ložený na štatistických modeloch a viacrozmerných klasifikátoroch. Tento systém dosahoval
vysokú úspešnosť klasifikácie a to aj pri prevádzke, ktorá obsahovala iba okolo 5% anomálií.
Sui Song a ďalší [25] použili tzv. štatistické agregačné schémy založené na tokoch (FSAS).
Jedná sa o agregačnú techniku, ktorá tvorí pre každý identifikovaný tok štatistický vektor
rysov (angl. feature vector). Vytvorené vektory sú potom na základe referenčného štatis-
tického modelu klasifikované neurónovou sieťou. Takýto systém dokázal úspešne detegovať
niekoľko typov DoS (angl. Denial of Service) útokov.

Výhodou štatistických metód je to, že často dokážu pracovať bez nutnosti označova-
nia dát: modely sú odvodené na základe reálnej prevádzky v cieľovej sieti. Tieto metódy
však vykazujú aj niekoľko nevýhod. Hlavným problémom je to, že predpokladajú nemennú
pravdepodobnostnú distribúciu generovaných dát. Toto často nie je realistické a to obzvlášť
pre vysokorozmerné dáta. Ďalším problémom je vhodná voľba štatistického testu, či ďalších
parametrov, ktoré rozhodujú o hranici hlásenia anomálie. Za týmto účelom je často nutné
voliť kompromis medzi množstvom falošných negatív a falošných pozitív [7, 4].

2.1.2 Metódy založené na klasifikácii

Metódy založené na klasifikácii učia modely na základe označených trénovacích dát. Vý-
sledné modely potom nazývame klasifikátory: ich účelom je klasifikácia inštancií dát do
tried, ktorých počet zodpovedá kardinalite označovania. Rozoznávame potom dva hlavné
typy klasifikácie a to jednotriednu a viactriednu. Jednotriedna klasifikácia používa len jednu
triedu normálnych dát: inštancie dát, ktoré nepatria do danej triedy sú klasifikované ako
anomálne. Viactriedna klasifikácia pracuje na princípe viacerých tried normálnych dát. In-
štancie sú potom deklarované ako anomálne, ak nepatria do žiadnej známej triedy. Môžeme
ešte poznamenať, že pri detekcií sieťových anomálií často používame viacrozmerné klasifi-
kátory: dáta majú obecne viacero rysov [7, 4, 3]. Opäť sa jedná o rozsiahlu triedu metód a
teda si spomenieme len najdôležitejších reprezentantov:
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∙ Neuronové siete trénujú modely na základe normálnych dát. Testovaná inštancia je
potom použitá ako vstup naučenej siete, pričom táto ju na základe naučených rysov
prijme, alebo odmietne. Odmietnutie predstavuje detekciu anomálie. Konkrétne sa
často používajú autoenkódery a dopredné (angl. feedforward) siete [7].

∙ SVM (angl. Support Vector Machines) reprezentujú naučené normálne dáta ako body
vo viacdimenzionálnej rovine, pričom potom učia nadrovinu, ktorá tieto body obsa-
huje. Naučená nadrovina predstavuje hranicu medzi normálnymi dátami a anomá-
liami: inštancia dát je anomálna ak spadá mimo naučenú oblasť [7].

∙ Metódy založené na pravidlách spočívajú v učení pravidiel, ktoré zodpovedajú
normálnemu správaniu cieľového systému. Inštancie dát, ktoré nie sú pokryté žiadnym
z týchto pravidiel sú potom klasifikované ako anomálie. Ako konkrétne techniky si mô-
žeme uviesť rozhodovacie stromy (angl. decision trees), alebo ARM (angl. Association
Rule Mining) [7].

Tento druh metód si taktiež našiel uplatnenie pri detekcií sieťových anomálií. Wagner
a ďalší [28] použili jednotriedny SVM klasifikátor za účelom detekcie sieťových anomálií
v tokových záznamoch Netflow. Takýto systém dosahoval celkovú úspešnosť klasifikácie
okolo 92% vzhľadom na niekoľko typov skenovacích, DoS a záplavových (angl. flooding)
útokov.

Výhodou metód založených na klasifikácii je hlavne ich flexibilita: jedná sa o detailne
preskúmanú oblasť s veľkým množstvom špecializovaných algoritmov. Taktiež poskytujú
rýchlu detekciu anomálií, ktorá je založená na jednoduchom porovnaní inštancie dát s na-
učeným modelom (samotné učenie je však typicky drahé). Problémom týchto metód je ich
závislosť na kvalite trénovacích dát. Tieto by mali obsahovať presne označené inštancie
normálnej komunikácie, čo je hlavne v prípade viactriednej klasifikácie veľmi obmedzujúce
[7, 4].

2.1.3 Metódy založené na vzdialenosti

Metódy založené na vzdialenosti zdieľajú jednu dôležitú charakteristiku: predpokladajú exis-
tenciu funkcie, ktorá dokáže vypočítať vzdialenosť, či podobnosť medzi dvomi inštanciami
dát. Konkrétna forma tejto funkcie vysoko závisí na porovnávaných rysoch inštancií dát.
Obecne sa však často jedná o metriku, či funkciu, ktorá je symetrická a pozitívne definitná
a teda spĺňa aspoň niektoré podmienky metriky [7, 4, 3]. Rozlišujeme dve hlavné kategórie
týchto metód:

∙ Metódy založené na najbližších susedoch, ktoré pracujú za predpokladu, že nor-
málne inštancie tvoria zhluky dát v zmysle použitej funkcie vzdialenosti. Rozhodnutie
anomálnosti potom vykonávajú na základe 𝑘 najbližších susedov testovanej inštancie
dát. Za týmto účelom sa typicky počíta ich vzdialenosť alebo lokálna hustota. Zá-
kladné techniky tejto kategórie sú 𝑘NN (angl. 𝑘-Nearest Neighbours) a LOF (angl.
Local Outlier Factor) [7, 4, 3].

∙ Metódy založené na zhlukovaní, ktoré sa snažia identifikovať zhluky podobných,
či blízkych inštancií dát v zmysle použitej komparačnej funkcie. Anomálne inštancie
potom tvoria riedke zhluky, alebo nepatria do žiadneho známeho zhluku. Ako príklad
techník z tejto kategórie môžeme uviesť SOM (angl. Self-Organizing Maps) a 𝑘MC
(angl. k-Means Clustering) [7, 4, 3].
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Na základe techník tejto kategórie Gaddam a ďalší [11] vytvorili komplexný systém na
detekciu anomálií. Tento využíva 𝑘MC v kombinácií s rozhodovacími stromami (algorit-
mus ID3). Presnejšie, na základe trénovaných dát boli vytvorené zhluky pomocou 𝑘MC
s Euklidovskou vzdialenosťou. Následne bol pre každý z týchto zhlukov naučený rozhodo-
vací strom, ktorý slúžil na ďalšie spresnenie klasifikácie. Takýto postup dosiahol úspešnosť
až 96% vzhľadom na testované sieťové anomálie.

Hlavnou výhodou metód založených na najbližších susedoch je možnosť trénovania po-
mocou neoznačených, či čiastočne označených dát. Taktiež je dôležitá ich flexibilita, ktorá
vychádza z možnosti výberu ľubovolnej funkcie na výpočet vzdialenosti, či podobnosti dvoch
inštancií dát. Na druhej strane, táto voľnosť je aj veľkým problémom: pri nevhodne zvolenej
funkcii nedokážeme správne rozlíšiť medzi normálnymi dátami a anomáliami. Tieto metódy
taktiež nefungujú, ak trénované dáta obsahujú podobné anomálie, ktoré v naučenom modeli
vytvárajú anomálny zhluk [7, 4].

2.1.4 Metódy založené na vedomostiach

Metódy založené na vedomostiach zahŕňajú veľké množstvo rôznorodých techník. Ich prin-
cíp spočíva v identifikácií pravidiel, či vzorov, ktoré čo najobecnejšie popisujú normálne
inštancie dát. Na ich základe je vytvorený model, ktorý rozhoduje o anomálnosti testova-
ných inštancií dát. Ak sa inštancia nezhoduje s takouto reprezentáciou normálnych dát,
potom je označená za anomálnu. Duálne je možné modelovať anomálne dáta: ak sa testo-
vaná inštancia nezhoduje so žiadnym pravidlom, či vzorom, potom bude deklarovaná ako
normálna. Môžeme ešte poznamenať, že pravidlá a vzory sú typicky identifikované na zá-
klade analýzy učených dát, či externej špecifikácie ktorá ich popisuje (napr. špecifikácia
protokolu) [7, 4, 19].

Ako príklad tejto kategórie môžeme uviesť systém Snort1. Z pohľadu tejto práce je však
zaujímavejší systém detekcie sieťových anomálii v protokole Modbus používaného v in-
dustriálnych SCADA systémoch, ktorý vytvoril Goldenberg a ďalší [13]. Tento pracuje na
základe algoritmu, ktorý využíva vysoko periodický charakter cieľovej komunikácie na vy-
tvorenie cyklického deterministického konečného automatu. Jedná sa o relatívne triviálny
algoritmus, ktorý funguje len pre komunikáciu tvorenú sekvenciami rovnakých dvojíc dotaz-
odpoveď. Bolo zistené, že výsledný model je veľmi citlivý na anomálie, pričom tiež vykazoval
malé percento falošných pozitív.

Výhodou týchto metód je relatívne vysoká presnosť detekcie, ak sú identifikované pra-
vidlá, či vzory dostatočne kvalitné a obecné. Naopak, v prípade nekompletnej znalosti ne-
dokážu správne klasifikovať neznáme anomálie, alebo málo časté anomálie. Taktiež princi-
piálne nedokážu identifikovať anomálie, ktoré sú z pohľadu identifikovanej znalosti správne
(napr. vyhovujú špecifikácií protokolu) [7, 4].

2.2 Detekcia založená na učení automatov
V rámci tejto práce budeme skúmať techniky detekcie sieťových anomálií založené na učení
automatov. Z pohľadu zmienenej klasifikácie sa obecne jedná o metódy založené na vedo-
mostiach. Ako si ukážeme ďalej v tejto práci, navrhované metódy totiž vyžadujú analýzu
špecifikácie cieľového protokolu, či konkrétnych príkladov prevádzok, za účelom identifi-
kácie sémantických jednotiek komunikácie, ktoré predstavujú ukončené transakcie. Tieto

1https://www.snort.org/
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budeme označovať pojmom konverzácie. Bolo zistené, že navrhované metódy detekcie po-
tom vykazujú sľubné výsledky pre ľubovolnú komunikáciu, v ktorej takéto konverzácie vieme
identifikovať: jedná sa o obrovskú výhodu oproti triviálnemu prístupu v [13], ktorý funguje
len pre periodickú komunikáciu typu dotaz-odpoveď.

Konkrétne sa v tejto práci budeme zaoberať metódami detekcie, ktoré sú založené na
učení klasických, symbolických a pravdepodobnostných konečných automatov. Učenie kla-
sických a symbolických konečných automatov potom spadá pod učenie s učiteľom: vyžaduje
explicitné označenie normálnych a anomálnych dát. Metódy detekcie založené na tomto
type učenia umožňujú rýchlu detekciu štrukturálnych, resp. sekvenčných, anomálií v rámci
testovanej komunikácie. Výsledným modelom je totiž konečný automat, čo umožňuje efek-
tívnu hardvérovú implementáciu. Hlavnou nevýhodou tohto prístupu je vysoká závislosť
na kvalite trénovacích dát. Tieto metódy totiž negarantujú správnu klasifikáciu neznámych
anomálií, resp. správnu klasifikáciu neznámej normálnej prevádzky. Taktiež sú závislé na
správnej identifikácii konverzácií.

Detekcia založená na učení pravdepodobnostných automatov je naopak kombinovanou
metódou: jedná sa tak o metódu založenú na vedomostiach, ako aj o štatistickú metódu.
Toto učenie potom dokáže pracovať na základe označených aj neoznačených dát. V prí-
pade označených dát uvažujeme ako vstup učenia čisto normálne dáta. Takýto postup
bližšie zodpovedá sémantike formalizmu učenia z pohľadu informačnej teórie, čo bude de-
tailne prebrané v kapitole 4.1. Malo pravdepodobnostné inštancie dát potom sémanticky
zodpovedajú normálnej prevádzke, ktorá sa vyskytuje len veľmi zriedka. Anomálie potom
zodpovedajú inštanciám s nulovou pravdepodobnosťou.

Na druhej strane môžeme invokovať predpoklad štatistických metód: anomálie zodpo-
vedajú málo pravdepodobným oblastiam naučeného modelu. Za takéhoto predpokladu mô-
žeme učiť pravdepodobnostné automaty aj na základe úplne neoznačených dát, čo v našom
kontexte znamená zachytenú prevádzku v cieľovej sieti. Trénovacie dáta by potom nemali
obsahovať veľké množstvo anomálií, inak môže byť výsledná klasifikácia značne nepresná.

V tejto práci sme sa sústredili na prvý zo zmienených princípov, keďže tento bližšie zod-
povedal použitému formalizmu. Nepožadujeme však explicitné označenie vstupných dát:
pracujeme za implicitného predpokladu, že neobsahujú žiadne anomálie. Ak toto garan-
tovať nevieme, je možné triviálnym spôsobom upraviť navrhované spôsoby detekcie a to
zavedením hraničnej hodnoty pravdepodobnosti, ktorá bude použitá na rozlíšenie anomálií
(podobne ako bolo zmienené pri štatistických metódach).

Detekcia založená na pravdepodobnostných automatoch spája výhody tak štatistických
metód, ako aj metód založených na vedomosti. Poskytuje teda rýchlu a presnú detekciu
štrukturálnych, resp. sekvenčných, anomálií na základe učenia normálnej prevádzky. Tak-
tiež umožňujú detegovať štatistické odchýlky výskytu dát pomocou modelovania pravde-
podobnostného rozloženia komunikácie ako celku. Hlavnou nevýhodou sú možné falošné
pozitíva v prípade testovania neznámej normálnej prevádzky. Taktiež môže byť obmedzu-
júca nutnosť identifikácie konverzácií. Táto technika však umožňuje detegovať neznáme
anomálie. Konkrétne princípy detekcie s takýmito vlastnosťami budú detailne vysvetlené
v nasledujúcich kapitolách.
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Kapitola 3

Učenie automatov

Cieľom tejto kapitoly je definovanie teoretického základu algoritmov učenia automatov.
V rámci učenia klasických konečných automatov bol vybraný algoritmus 𝐿*. Jedná sa o po-
merne známy algoritmus, ktorý bol vybraný hlavne kvôli jeho dôležitosti a reprezentatív-
nosti v oblasti učenia automatov. Ako jeho symbolické rozšírenie si predstavíme algoritmus
Λ*. Tento rieši hlavný nedostatok klasického algoritmu 𝐿*: umožňuje efektívnu prácu s roz-
siahlymi až nekonečnými abecedami. Existujú rôzne varianty a rozšírenia týchto algoritmov,
ktoré sa zameriavajú na ich optimalizáciu v špecifických situáciách (napr. [17, 2]). Vzhľa-
dom na ich zložitosť a demonštračný charakter tejto práce ich nebudem bližšie rozoberať.
V oblasti učenia pravdepodobnostných automatov boli zvolené moderné algoritmy Alergia a
MDI. Posledný známy algoritmus patriaci do tejto kategórie je DSAI [24]. Tento algoritmus
nebol študovaný z dôvodu rozsahu práce.

3.1 Učenie konečných automatov
Ako prvý z algoritmov na učenie automatov predstavíme algoritmus 𝐿*. Jedná sa o pomerne
starý a základný algoritmus, ktorý je určený na učenie konečných automatov z klasickej
teórie automatov: predpokladáme teda konečný stavový priestor a konečnú (typicky malú)
abecedu. Presnejšie, cieľom tohto algoritmu je skonštruovať konečný automat, ktorý bude
prijímať učený neznámy regulárny jazyk 𝐿. Takýto automat budeme nazývať cieľový [1].

Tento algoritmus pracuje na princípe učenia s učiteľom. Predpokladáme teda, že cieľový
automat, resp. učený regulárny jazyk, priamo nepoznáme a všetky potrebné informácie
k jeho odvodeniu nám poskytne daný učiteľ. Na vymedzenie jeho sily definujeme pojem mi-
nimálne adekvátny učiteľ. Takýto učiteľ dokáže správne odpovedať na dva typy dotazov. Pr-
vým typom sú dotazy členstva, ktoré slúžia na zistenie, či daný reťazec 𝑤 patrí, alebo nepatrí
do neznámeho regulárneho jazyka 𝐿. Druhým typom dotazov sú dotazy ekvivalencie, ktoré
odpovedajú na otázku, či je daný konečný automat ekvivalentný s cieľovým automatom. Ak
tieto automaty nie sú ekvivalentné, učiteľ poskytne reťazec zo symetrického rozdielu jazy-
kov týchto automatov, ktorý budeme nazývať protipríklad. Môžeme taktiež poznamenať, že
nekladieme žiadne ďalšie obmedzenia na konkrétnu formu protipríkladu. Formálne je teda
učiteľ dvojica prorokov (angl. oracle), ktorých budeme označovať ako Member pre dotazy
členstva a Equiv pre dotazy ekvivalencie. Informácie získané od učiteľa si algoritmus 𝐿*

ukladá do tzv. tabuľky pozorovaní. Túto tabuľku algoritmus 𝐿* používa na postupné kon-
štruovanie kandidátnych konečných automatov. Pre každý kandidátny automat 𝐿* vytvorí
dotaz pre proroka Equiv, pričom v prípade ekvivalencie s cieľovým automatom úspešne
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končí. V opačnom príklade prorok vráti protipríklad, ktorý sa použije na rozšírenie tabuľky
pozorovaní a konštrukciu nového kandidátneho automatu [1, 9].

Požadovať schopnosti proroka Member od minimálne adekvátneho učiteľa je celkom in-
tuitívne a pochopiteľné. Vyžadovanie schopností proroka Equiv a to schopnosť zodpoveda-
nia dotazu ekvivalencie kandidátneho automatu a cieľového automatu a prípadné poskytnu-
tie protipríkladu je naopak veľmi obmedzujúce, ale nutné, keďže takto získané protipríklady
sú hlavným zdrojom informácií pre objavovanie nových stavov v kandidátnych automatoch.
Na druhej strane učiteľ so schopnosťami proroka Equiv je pre väčšinu reálnych problémov
a situácií nerealistický. Preto sa budeme v poslednej časti tejto kapitoly zaoberať pravde-
podobne aproximačne správnym (angl. probably approximately correct) učením [29], ktoré
budeme ďalej označovať ako PAC učenie. Jeho cieľom je nahradiť proroka Equiv náhod-
ným vzorkovaním za účelom redukovania požiadaviek na schopnosti minimálne adekvátneho
učiteľa. Potom však informácie poskytnuté učiteľom nebudú postačujúce k nájdeniu korekt-
ného a presného výsledku. PAC modifikácia je ale postačujúca na to, aby algoritmus 𝐿*

konvergoval s vysokou pravdepodobnosťou k aproximačne správnemu riešeniu.

3.1.1 Úvod do konečných automatov

V tejto podkapitole zopakujeme niektoré základné pojmy z oblasti klasickej teórie konečných
automatov a formálnych jazykov. Nasledujúce definície a notácie boli prevzaté, prípadne
dodefinované tak a aby súhlasili s notáciou v článku [14].

Formálne jazyky. Abeceda Σ je konečná neprázdna množina symbolov. Postupnosť symbo-
lov 𝑤 = 𝑎1𝑎2 . . . 𝑎𝑛, 𝑎𝑖 ∈ Σ pre 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 sa nazýva reťazec. Prefix reťazca 𝑤 = 𝑎1𝑎2 . . . 𝑎𝑛
je ľubovoľný reťazec 𝑤′ = 𝑎1𝑎2 . . . 𝑎𝑘 pre 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. Sufix reťazca je definovaný analogicky.
Dĺžka reťazca 𝑤 je hodnota 𝑛 a budeme ju značiť ako |𝑤|. Prázdny reťazec 𝜆 je reťazec dĺžky
0 a teda platí |𝜆| = 0. Nech 𝑤 = 𝑎1𝑎2 . . . 𝑎𝑛 a 𝑤′ = 𝑎′1𝑎′2 . . . 𝑎′𝑚 sú dva reťazce, potom
konkatenáciu reťazcov 𝑤 a 𝑤′ definujeme ako 𝑤 · 𝑤′ = 𝑤𝑤′ = 𝑎1𝑎2 . . . 𝑎𝑛𝑎′1𝑎′2 . . . 𝑎′𝑚. Ite-
ráciu abecedy Σ budeme definovať ako Σ* =

⋃︀
𝑛≥0 Σ𝑛, kde Σ0 = {𝜆} a Σ𝑛 = Σ × Σ𝑛−1.

Potom pozitívna iterácia abecedy Σ je definovaná ako Σ+ = Σ* ∖ {𝜆}. Formálny jazyk nad
abecedou Σ je ľubovoľná množina 𝐿 ⊆ Σ*. Nech 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑤) značí množinu všetkých prefi-
xov reťazca w, potom definujeme prefixový uzáver jazyka 𝐿 ako množinu

⋃︀
∀𝑤∈𝐿 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑤).

Nech 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑥(𝑤) značí množinu všetkých sufixov reťazca 𝑤, potom sufixový uzáver definu-
jeme analogicky. Nech 𝐿1 a 𝐿2 sú jazyky nad abecedou Σ, konkatenáciu jazykov 𝐿1 a 𝐿2

definujeme ako 𝐿1 · 𝐿2 = {𝑥𝑦 | 𝑥 ∈ 𝐿1 ∧ 𝑦 ∈ 𝐿2}.

Definícia 3.1.1 (Nedeterministický konečný automat). Nedeterministický konečný
automat (NKA) je pätica 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ),

∙ 𝑄 je konečná neprázdna množina stavov,
∙ Σ je abeceda,
∙ 𝛿 ⊆ 𝑄× Σ×𝑄 sa nazýva prechodová relácia,
∙ 𝑞0 ∈ 𝑄 sa nazýva počiatočný stav,
∙ 𝐹 ⊆ 𝑄 sa nazýva množina koncových (akceptujúcich) stavov.

Nech 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ) je konečný automat a nech 𝑞, 𝑞1, 𝑞2 ∈ 𝑄, 𝑎 ∈ Σ a 𝑥 ∈ Σ*.
Potom konfigurácia konečného automatu 𝑀 je dvojica (𝑞, 𝑥) ∈ 𝑄 × Σ*. Výpočtový krok
konečného automatu 𝑀 je relácia na množine konfigurácií ⊢𝑀⊆ (𝑄 × Σ*) × (𝑄 × Σ*)
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definovaná ako (𝑞1, 𝑎𝑥) ⊢𝑀 (𝑞2, 𝑥)⇐⇒ (𝑞1, 𝑎, 𝑞2) ∈ 𝛿. Reflexívny a tranzitívny uzáver relácie
⊢𝑀 budeme označovať ako ⊢*𝑀 . Rozšírenú prechodovú reláciu 𝛿′ : 𝑄×Σ*×𝑄 definujeme ako
(𝑞1, 𝑥, 𝑞2) ∈ 𝛿′ ⇐⇒ (𝑞1, 𝑥) ⊢*𝑀 (𝑞2, 𝜆). Pre zjednodušenie budeme ďalej rozšírenú prechodovú
reláciu označovať zhodne s klasickou verziou a to 𝛿. Jazyk 𝐿(𝑀) prijímaný konečným
automatom 𝑀 je množina reťazcov 𝐿(𝑀) = {𝑤 ∈ Σ* | (𝑞0, 𝑤) ⊢*𝑀 (𝑞, 𝜆), 𝑞 ∈ 𝐹}. Trieda
regulárnych jazykov je trieda všetkých jazykov, ktoré sú prijímané konečnými automatmi.

Definícia 3.1.2 (Deterministický konečný automat). Konečný automat 𝑀 nazývame
deterministický (DKA), ak platí ∀(𝑞, 𝑎, 𝑞1), (𝑞, 𝑏, 𝑞2) ∈ 𝛿, 𝑎 = 𝑏⇒ 𝑞1 ̸= 𝑞2.

Pre DKA budeme prechodovú reláciu často reprezentovať pomocou parciálnej precho-
dovej funkcie 𝛿 : 𝑄× Σ→ 𝑄 definovanej v súlade s prechodovou reláciou.

Definícia 3.1.3 (Úplný deterministický konečný automat). Deterministický konečný
automat 𝑀 sa nazýva úplný, ak platí ∀𝑞 ∈ 𝑄,

⋃︀
(𝑞,𝑎𝑖,𝑞𝑖)∈𝛿 {𝑎𝑖} = Σ.

Ďalej budeme v tejto kapitole uvažovať všetky konečné automaty ako úplné a determi-
nistické, keďže každý konečný automat je možné bez zmeny prijímaného jazyka previesť na
úplný DKA (bez udania dôkazu).

3.1.2 Tabuľka pozorovaní algoritmu 𝐿*

Algoritmus 𝐿* počas svojho behu vytvorí istý počet rôznych kandidátnych konečných auto-
matov. Tieto automaty sú tvorené na základe aktuálneho stavu tabuľky pozorovaní, ktorá
v sebe obsahuje informácie o dosiaľ prehľadaných reťazcoch získané na základe dotazov
smerovaných na minimálne adekvátneho učiteľa. Intuitívne, algoritmus 𝐿* bude prehľadá-
vať stále viac a viac reťazcov, až pokiaľ sa mu nepodarí vytvoriť konečný automat ktorý by
zodpovedal cieľovému automatu. Toto znamená, že veľkosť tabuľky pozorovania aj veľkosť
zodpovedajúcich kandidátnych konečných automatov bude v rámci behu algoritmu rásť [1].

Definícia 3.1.4 (Tabuľka pozorovaní). Tabuľku pozorovaní pre regulárny jazyk 𝐿 defi-
nujeme ako štvoricu (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ), kde

∙ Σ je abeceda,
∙ 𝑆 ⊆ Σ* sa nazýva množina prefixov,
∙ 𝐸 ⊆ Σ* sa nazýva množina sufixov,
∙ 𝑇 : (𝑆 ∪ (𝑆 · Σ)) · 𝐸 → {0, 1} je klasifikačná funkcia.

Ďalej musia pre správne definovanú tabuľku pozorovaní platiť nasledujúce vlastnosti:

∙ ∀𝑤 ∈ (𝑆 ∪ (𝑆 · Σ)), (𝑤 ∈ 𝐿⇒ 𝑇 (𝑤) = 1) ∧ (𝑤 /∈ 𝐿⇒ 𝑇 (𝑤) = 0),
∙ 𝑆 je prefixovo uzavretá množina,
∙ 𝐸 je sufixovo uzavretá množina,
∙ 𝜆 ∈ 𝑆, 𝜆 ∈ 𝐸.

Tabuľka pozorovaní sa teda dá chápať ako klasická dvojrozmerná tabuľka. Jej riadky
zodpovedajú jednotlivým prvkom množiny 𝑆 ∪ (𝑆 · Σ), pričom tieto reprezentujú známe
prefixy. Stĺpce zodpovedajú prvkom množiny 𝐸 a tieto naopak reprezentujú známe sufixy.
Nakoniec, jednotlivé prvky tabuľky zodpovedajú hodnotám funkcie 𝑇 pre konkatenáciu
prefixu a sufixu pre konkrétny riadok a stĺpec. 𝐿* teda na základe tejto tabuľky klasifikuje
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prehľadané reťazce na reťazce ktoré paria, resp. nepatria do neznámeho regulárneho jazyka
𝐿 pomocou dotazov členstva smerovaných na proroka Member. Pre zjednodušenie zápisu
tejto funkcie budeme používať pre každý riadok 𝑠 ∈ 𝑆 ∪ (𝑆 · Σ) notáciu 𝑟𝑜𝑤(𝑠), ktorá
odpovedá funkcií 𝑇𝑠 : 𝐸 → {0, 1} definovanej pre všetky 𝑒 ∈ 𝐸 ako 𝑇𝑠(𝑒) = 𝑇 (𝑠 · 𝑒) [1].

Na základe tabuľky pozorovaní bude algoritmus 𝐿* konštruovať zodpovedajúci konečný
automat. Intuitívne, každý riadok tejto tabuľky zodpovedajúci prvku 𝑠 ∈ 𝑆 reprezentuje
istý stav 𝑞 kandidátneho konečného automatu 𝑀 , pre ktorý platí (𝑞0, 𝑠) ⊢*𝑀 (𝑞, 𝜆), kde
𝑞0 je počiatočný stav. Riadky, ktoré zodpovedajú prvkom 𝑡 ∈ 𝑆 · Σ slúžia na odvodenie
prechodovej relácie. Keďže je klasifikačná funkcia 𝑇 definovaná pre všetky prvky 𝑆 · Σ,
máme v tabuľke uloženú informáciu o prechodoch cez všetky symboly abecedy Σ. Tento
fakt nám napovedá, že 𝐿* môže a bude tvoriť úplný deterministický konečný automat
(determinizmus vychádza z toho, že 𝑇 je funkcia). Stĺpce tabuľky zodpovedajú rozlišujúcim
reťazcom 𝑒 ∈ 𝐸. Ako napovedá ich názov, tieto reťazce slúžia na rozlíšenie stavov tvoreného
automatu. Presnejšie, ak existuje rozlišujúci reťazec 𝑒 ∈ 𝐸 taký, že pre reťazce 𝑠1, 𝑠2 ∈ 𝑆
platí 𝑇 (𝑠1 · 𝑒) ̸= 𝑇 (𝑠2 · 𝑒), potom tieto reťazce nutne musia viesť do rozdielnych stavov.
Naopak, ak platí 𝑟𝑜𝑤(𝑠1) = 𝑟𝑜𝑤(𝑠2), potom na základe aktuálnej množiny rozlišujúcich
reťazcov nepozorujeme rozdiel medzi týmito reťazcami a teda budeme predpokladať, že
reprezentujú rovnaký stav [1].

Aby algoritmus 𝐿* dokázal úspešne vytvoriť konečný automat z tabuľky pozorovaní,
musí táto tabuľka spĺňať určite vlastnosti. Tabuľka pozorovaní (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) sa nazýva uzav-
retá, ak pre všetky prvky 𝑠1 · 𝑎 ∈ 𝑆 ·Σ existuje 𝑠2 ∈ 𝑆 také, že 𝑟𝑜𝑤(𝑠1 · 𝑎) = 𝑟𝑜𝑤(𝑠2). Toto
intuitívne znamená, že pre stav, ktorý odpovedá reťazcu 𝑠1 je správne definovaný prechod
pre každý symbol 𝑎 ∈ Σ do nejakého známeho stavu, ktorý je reprezentovaný reťazcom 𝑠2.
Tabuľka pozorovaní (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) sa nazýva konzistentná, ak pre všetky 𝑠1, 𝑠2 ∈ 𝑆, pre ktoré
platí 𝑟𝑜𝑤(𝑠1) = 𝑟𝑜𝑤(𝑠2) platí tiež 𝑟𝑜𝑤(𝑠1 ·𝑎) = 𝑟𝑜𝑤(𝑠2 ·𝑎) pre všetky 𝑎 ∈ Σ. Táto vlastnosť
hovorí, že ak sú reťazce 𝑠1 a 𝑠2 ekvivalentné vzhľadom na klasifikačnú funkciu 𝑇 a množinu
rozlišovacích reťazcov 𝐸 a teda reprezentujú rovnaký stav, potom musia byť párovo ekvi-
valentné aj stavy, ktoré zodpovedajú rozšíreniu týchto reťazcov o ľubovoľný, ale rovnaký
symbol abecedy. Tabuľka pozorovaní budeme nazývať súdržnú, ak je zároveň uzavretá a
konzistentná [1].

Pre každú súdržnú tabuľku pozorovaní (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) je možné skonštruovať úplný de-
terministický konečný automat 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) = (𝑄,Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ), ktorý je konzistentný s kla-
sifikačnou funkciou 𝑇 , čo znamená, že pre všetky 𝑠 ∈ 𝑆 ∪ (𝑆 · Σ) a 𝑒 ∈ 𝐸 platí, že
𝛿(𝑞0, 𝑠 · 𝑒) ∈ 𝐹 ⇐⇒ 𝑇 (𝑠 · 𝑒) = 1. Pre ostatné reťazce však funkcia 𝑇 nie je definovaná
a teda ich automat 𝑀 môže alebo nemusí prijímať a to bez ohľadu na ich príslušnosť do
neznámeho regulárneho jazyka 𝐿. Automat 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) môžeme skonštruovať nasledujúcim
spôsobom [1]:

∙ 𝑄 = {𝑟𝑜𝑤(𝑠) | 𝑠 ∈ 𝑆},
∙ ∀𝑠 ∈ 𝑆, ∀𝑎 ∈ Σ, 𝛿(𝑟𝑜𝑤(𝑠), 𝑎) = 𝑟𝑜𝑤(𝑠 · 𝑎),
∙ 𝑞0 = 𝑟𝑜𝑤(𝜆),
∙ 𝐹 = {𝑟𝑜𝑤(𝑠) | 𝑠 ∈ 𝑆 ∧ 𝑇 (𝑠) = 1}.

Výrok 3.1.1 ([1]). Nech (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) je súdržná tabuľka pozorovaní. Potom úplný DKA
𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) skonštruovaný podľa predchádzajúceho postupu je konzistentný s klasifikačnou
funkciou 𝑇 . Navyše, každý ďalší konečný automat, ktorý je konzistentný s 𝑇 a zároveň nie
je ekvivalentný s 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ), obsahuje viacej stavov.
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3.1.3 Algoritmus 𝐿*

Ako už bolo spomínane algoritmus 𝐿* pracuje s tabuľkou pozorovaní (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ). Na za-
čiatku je táto tabuľka inicializovaná na 𝑆 = 𝐸 = 𝜆, pričom klasifikačná funkcia 𝑇 je inicia-
lizovaná na nedefinovanú hodnotu. Takto inicializovaná tabuľka pozorovaní teda môže, ale
nemusí byť súdržná. Na definovanie klasifikačnej funkcie a za účelom manipulácie samot-
nej tabuľky používa 𝐿* štyri operácie a to Fill, Make-Consistent,Close a Process-
Counterexample [1, 9].

Algoritmus 1: 𝐿*

Vstup : Minimálne adekvátny učiteľ pre neznámy regulárny jazyk 𝐿
Výstup: Úplný DKA 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) prijímajúci jazyk 𝐿
𝑆 ←− {𝜆};
𝐸 ←− {𝜆};
𝑇 ←− ∅;
Fill(Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 );
repeat

while Tabuľka pozorovaní (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) nie je súdržná do
if (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) nie je konzistentná then

Make-Consistent(Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 );
end
if (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) nie je uzavretá then

Close(Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 );
end

end
Vytvor kandidátny konečný automat DKA 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 );
Equiv(𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ));
if 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) nie je ekvivalentný s cieľovým automatom then

𝑤 ←−Protipríklad vrátený učiteľom;
Process-Counterexample(𝑤);

end
until 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) je ekvivalentný s cieľovým automatom;
return 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 );

Operácia Fill rozhoduje otázku členstva v neznámom regulárnom jazyku 𝐿 pomocou
proroka Member pre všetky reťazce 𝑠 ∈ 𝑆 ∪ (𝑆 ·Σ), pre ktoré nie je funkcia 𝑇 definovaná.
Odpovede proroka sú následne použité na rozšírenie aktuálnej funkcie 𝑇 . Toto nám zaručí,
že po vykonaní operácie Fill je 𝑇 dobre definovaná pre aktuálny obsah tabuľky pozorovaní
[1, 9].

Operácia Make-Consistent odstráni práve jeden zdroj nekonzistencie v tabuľky po-
zorovaní. Táto operácia najskôr nájde prvky 𝑠1 ∈ 𝑆, 𝑠2 ∈ 𝑆, 𝑒 ∈ 𝐸 a 𝑎 ∈ Σ pre ktoré platí
𝑟𝑜𝑤(𝑠1) = 𝑟𝑜𝑤(𝑠2) a zároveň 𝑇 (𝑠1 · 𝑎 · 𝑒) ̸= 𝑇 (𝑠2 · 𝑎 · 𝑒). Reťazec 𝑎 · 𝑒 teda rozlišuje stavy
𝑟𝑜𝑤(𝑠1) a 𝑟𝑜𝑤(𝑠2) a teda ide o rozlišujúci reťazec, ktorý by podľa sémantiky tabuľky po-
zorovaní mal patriť do 𝐸. Tento reťazec je teda do množiny 𝐸 pridaný, pričom je následne
volaná operácia Fill na aktualizáciu funkcie 𝑇 [1, 9].

Operácia Close slúži na uzavretie tabuľky pozorovaní. Na začiatku nájde reťazec 𝑠1 ·𝑎 ∈
𝑆 · Σ pre ktorý platí, že hodnota 𝑟𝑜𝑤(𝑠1 · 𝑎) sa líši od hodnoty 𝑟𝑜𝑤(𝑠) pre všetky riadky
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𝑠 ∈ 𝑆. Takýto reťazec zrejme odpovedá ešte neznámemu stavu a teda je pridaný do množiny
𝑆, v ktorej reprezentuje novo nájdený stav 𝑟𝑜𝑤(𝑠). Nakoniec je zavolaná operácia Fill za
účelom doplnenia informácií o prechodoch pre tento nový stavu [1, 9].

Operácia Process-Counterexample spracováva protipríklad 𝑤 ∈ Σ*, ktorý algorit-
mus 𝐿* získal ako odpoveď učiteľa na dotaz ekvivalencie kandidátneho konečného automatu
a cieľového automatu v prípade, že tieto nie sú ekvivalentné. Táto operácia pridá všetky
prefixy protipríkladu 𝑥 ∈ 𝑝𝑟𝑒𝑓(𝑤) do množiny 𝑆, pričom následne zavolá operáciu Fill.
Pridanie prefixov protipríkladu nám zaručí nájdenie aspoň jedného nového stavu, keďže
operácia Fill explicitne rozhodne o príslušnosti protipríkladu do 𝐿, čo následne donúti
algoritmus 𝐿* vytvoriť automat, ktorý je konzistentný s touto novou informáciou. Protip-
ríklad spravidla patrí do symetrického rozdielu neznámeho regulárneho jazyka 𝐿 a jazyka
prijímaného kandidátnym konečným automatom. Jedná sa teda o reťazec, ktorý kandidátny
automat prijíma, pričom nepatrí do 𝐿, alebo naopak reťazec, ktorý kandidátny automat
neprijíma, pričom do 𝐿 patrí [1, 9].

Na obrázku 1 je možné vidieť pseudokód algoritmu 𝐿*. Po inicializácií tabuľky nasle-
duje hlavný cyklus algoritmu. Na začiatku každej iterácie sa opakovane aplikujú tabuľkové
operácie Make-Consistent a Close, až pokiaľ nezískame súdržnú tabuľku. Pre takúto sú-
držnú tabuľku je následne skonštruovaný kandidátny konečný automat 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ). Pre tento
automat je vytvorený dotaz ekvivalencie smerovaný na proroka Equiv. Ak je 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) ek-
vivalentný s cieľovým automatom, algoritmus úspešne končí vrátením 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ). Ak tieto
automaty nie sú ekvivalentné, učiteľ poskytne protipríklad, ktorý je spracovaný pomocou
operácie Process-Counterexample. V tomto prípade algoritmus pokračuje ďalšou ite-
ráciou pre rozšírenú tabuľku pozorovaní [1, 9].

Výrok 3.1.2 ([1]). Algoritmus 𝐿* po skončení vykonávania vráti minimálny úplný deter-
ministický konečný automat 𝑀 , pre ktorý platí 𝐿(𝑀) = 𝐿, kde 𝐿 je je neznámy regulárny
jazyk. Tento algoritmus taktiež skonči v čase, ktorý je polynomiálne zhora ohraničený vzhľa-
dom k 𝑛 a 𝑚, kde 𝑛 je počet stavov ľubovoľného minimálneho úplného DKA, ktorý prijíma
𝐿(𝑀) a 𝑚 je maximálna dĺžka ľubovoľného protipríkladu, ktorý bol spracovaný počas behu
algoritmu.

3.1.4 PAC učenie algoritmu 𝐿*

Na základe našej definície minimálne adekvátneho učiteľa musí byť tento schopný rozhodo-
vať otázku ekvivalencie kandidátneho automatu a cieľového automatu, pričom v negatívnom
prípade taktiež poskytnúť protipríklad. Ako už bolo spomínané, vyžadovanie učiteľa s ta-
kouto silou je nerealistické pre väčšinu reálnych problémov. Za účelom vyriešenia tohto
problému oslabíme požadovanú presnosť algoritmu 𝐿*: finálny konečný automat bude pri-
jímať jazyk, ktorý je s vysokou pravdepodobnosťou aproximáciou neznámeho jazyka 𝐿.
Konkrétny výsledok algoritmu 𝐿* s PAC učením ovplyvňujú dva nové vstupné parametre
𝜀 a 𝛿. Jedná sa o reálne čísla z intervalu od 0 do 1, pričom parameter 𝜀 budeme nazývať
presnosť a parameter 𝛿 budeme nazývať dôveryhodnosť. Na základe presnosti 𝜀 definujeme
pojem 𝜀-aproximácia jazyka 𝐿 [1].

Definícia 3.1.5 (𝜀-aproximácia). Nech 𝐿 a 𝐿′ sú jazyky nad abecedou Σ, nech 𝜀 je
presnosť a nech 𝑃𝑟 je pravdepodobnostná distribúcia nad množinou všetkých reťazcov Σ*.
𝐿′ budeme nazývať 𝜀-aproximáciou jazyka 𝐿, ak platí

∑︀
𝑤∈𝐿△𝐿′ 𝑃𝑟(𝑤) ≤ 𝜀, kde △ značí

symetrický rozdiel množín. Nech 𝑀 a 𝑀 ′ sú konečné automaty. Potom budeme 𝑀 ′ nazývať
𝜀-aproximáciou automatu 𝑀 ′, ak platí, že 𝐿(𝑀 ′) je 𝜀-aproximáciou 𝐿(𝑀).
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Samotný princíp PAC učenia spočíva v nahradení proroka Equiv prorokom Ex. Tento
nový prorok slúži na náhodné vzorkovanie reťazcov nad abecedou Σ. Za týmto účelom teda
požadujeme existenciu pravdepodobnostnej distribúcie 𝑃𝑟 nad množinou všetkých reťazcov
Σ*. Prorok Ex túto pravdepodobnostnú distribúciu pozná a na jej základe pri každom jeho
zavolaní vyberie práve jeden reťazec 𝑤 z Σ*. Následne Ex vráti dvojicu (𝑤,áno), ak tento
reťazec patrí do neznámeho jazyka 𝐿, alebo dvojicu (𝑤,nie), ak 𝑤 do jazyka 𝐿 nepatrí.
Učiteľ v PAC modifikácií je teda dvojica Ex a Member. Môžeme poznamenať, že učiteľ
vyžaduje od proroka Ex iba znalosť pravdepodobnostnej distribúcie 𝑃𝑟, keďže výsledná
dvojica sa dá triviálne určiť s pomocou proroka Member [1].

Okrem nahradenia proroka Equiv prorokom Ex v učiteľovi je taktiež nutné modifikovať
samotný algoritmus učenia: každé volanie proroka Equiv nahradíme istým počtom volaní
Ex. Pre proroka Ex totiž musíme predefinovať podmienku ekvivalencie kandidátneho au-
tomatu 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) a cieľového konečného automatu 𝑀 a taktiež definíciu protipríkladu.
Dvojicu (𝑤, 𝑑) vrátenú Ex nazveme protipríklad, ak kandidátny automat neprijíma 𝑤 a
zároveň 𝑑 = áno, alebo naopak kandidátny automat 𝑤 prijíma a 𝑑 = nie. Ak 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) je
𝜀-aproximáciou 𝑀 , potom je zrejme pravdepodobnosť, že na základe práve jedného volania
proroka Ex vygenerujeme protipríklad (𝑤, 𝑑) nanajvýš 𝜀. Konkrétny počet volaní Ex však
bude závisieť nielen na presnosti 𝜀, ale aj na dôveryhodnosti 𝛿 a počte predchádzajúcich
dotazoch ekvivalencie. V článku [1] je dokázané, že pre 𝑖-ty dotaz ekvivalencie potrebujeme
nasledujúci počet volaní Ex:

𝑟𝑖 =
1

𝜀

(︂
ln

1

𝛿
+ (ln 2)(𝑖+ 1)

)︂
Ak žiadne z týchto volaní nevráti protipríklad (𝑤, 𝑑), potom bude 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) 𝜀-aproxi-

máciou 𝑀 s pravdepodobnosťou aspoň 1 − 𝛿, čo znamená, že algoritmus úspešne skonči a
vráti 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) [1].

Výrok 3.1.3 ([1]). Algoritmus 𝐿* s PAC modifikáciou po skončení vykonávania vráti mini-
málny úplný deterministický konečný automat 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ), ktorý je 𝜀-aproximáciou cieľového
konečného automatu 𝑀 s pravdepodobnosťou aspoň 1− 𝛿. 𝐿* zavolá Ex počas svojho vyko-
návania 𝑂(𝑛+ 1

𝜀 (𝑛 ln 1
𝛿 )+𝑛2)-krát, pričom jeho časová zložitosť zostáva polynomiálne zhora

ohraničená vzhľadom k 𝑛 a 𝑚.

3.2 Učenie symbolických konečných automatov
V kapitole 3.1 sme predstavili algoritmus na učenie konečných automatov. Ako už bolo
spomenuté, učenie konečných automatov predpokladá konečnú a typicky malú abecedu.
Pomerne veľkou nevýhodou je ich zlá škálovateľnosť pre veľké abecedy. Navyše, pre ne-
konečné abecedy nie sú použiteľné už vôbec. Za účelom obmedzenia problému škálovateľ-
nosti existuje niekoľko techník ako napríklad čiastočné prechodové funkcie, ktoré ignorujú
nepoužité alebo irelevantne symboly, spojité intervaly symbolov za účelom ich efektívnej
reprezentácie, či binárne rozhodovacie diagramy pre efektívnu reprezentáciu prechodových
funkcií [27].

V tejto práci sa taktiež budeme zaoberať istou relaxáciou tohto predpokladu a to vo
forme symbolických konečných automatov. Symbolické konečné automaty rozširujú pre-
chody konečných automatov o možnosť špecifikovať predikáty nad celou škálou abecedných
teórií, ako napríklad lineárnou algebrou. Týmto spôsobom efektívne rozširujú konečné auto-
maty o možnosť pracovať s nekonečnými abecedami, ako napríklad s reálnymi číslami. Na-
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vyše, aj napriek takémuto zobecneniu si symbolické konečné automaty zachovávajú mnoho
kladných vlastností klasických konečných automatov [9].

V tejto kapitole sa budeme zaoberať symbolickým rozšírením algoritmu 𝐿*, ktorý je
označovaný ako Λ*. Podobne ako v prípade 𝐿* sa jedná o učenie s učiteľom. Minimálne
adekvátny učiteľ pre Λ* je priamočiarym rozšírením učiteľa 𝐿* pre symbolické automaty.
Znova teda ide o dvojicu prorokov Equiv a Member, ktorých sémantika je úplne rovnaká
až na zámenu konečných automatov za symbolické. Podobne, informácie získané od učiteľa
sú uložené v tabuľke pozorovaní. Na rozdiel od algoritmu 𝐿*, ktorý vyžaduje aby táto
tabuľka obsahovala informácie o prechodoch z každého stavu automatu cez všetky symboly
abecedy, Λ* vyžaduje informácie iba o istej malej množine reprezentatívnych symbolov.
Tento princíp je základom pre jeho lepšiu škálovateľnosť pre veľké abecedy a použiteľnosť
pre nekonečné abecedy. Na základe tabuľky pozorovaní Λ* postupne konštruuje istý počet
kandidátnych symbolických automatov. Tvorenie kandidátneho automatu je však zložitejšie
ako v prípade 𝐿*. V prvom kroku sa vytvorí konečný automat nazývaný dôkazový automat,
ktorý úmyselne nie je úplný. Prechody tohto automatu sú následne zobecnené zo symbolov
na predikáty, ktoré pokrývajú celú danú abecedu: vytvoríme úplný symbolický automat.
Za týmto účelom je použitá tzv. rozdeľovacia funkcia, ktorá určuje rozdelenie abecedy pre
prechody daného stavu na základe poskytnutej množiny reprezentatívnych symbolov. Po
vytvorení kandidátneho automatu je zavolaný prorok Equiv, ktorý rozhoduje ekvivalenciu
vytvoreného a cieľového automatu. V negatívnom prípade poskytne protipríklad, ktorý je
pre algoritmus Λ* definovaný rovnako ako pre 𝐿*. Tento predikát je následne použitý na
objavenie nových stavov kandidátneho automatu, alebo na spresnenie rozdelenia abecedy
na prechodoch automatu.

Podobne ako v prípade 𝐿*, nutnosť existencie proroka Equiv je veľmi obmedzujúca.
Preto sa v poslednej časti tejto kapitoly taktiež zmienime o PAC modifikácií tohto algo-
ritmu. Nepôjde však o obecnú modifikáciu, ale iba jej verziu pre intervalovú algebru nad
konečnými abecedami, keďže práve táto má význam v rámci tejto práce.

3.2.1 Úvod do symbolických konečných automatov

Úlohou tejto podkapitoly je vysvetlenie základných algebrických pojmov, ktoré bude ná-
sledne využité na formálne definovanie symbolických konečných automatov. Nasledujúce de-
finície a notácie boli prevzaté a prípadne dodefinované tak, aby súhlasili s notáciou v článku
[9].

Definícia 3.2.1 (Efektívna Booleovská algebra). Efektívna Booleovská algebra je os-
mica 𝒜 = (D,Ψ, [[_]],⊥,⊤,∨,∧,¬), kde

∙ D je množina prvkov domény,
∙ Ψ je množina predikátov uzavretých pod Boolovskými spojkami,
∙ ∧ : Ψ×Ψ→ Ψ je binárna operácia nazývaná priesek,
∙ ∨ : Ψ×Ψ→ Ψ je binárna operácia nazývaná spojenie,
∙ ¬ : Ψ→ Ψ je unárna operácia nazývaná komplement,
∙ ⊥ ∈ Ψ označuje infimum (najmenší prvok),
∙ ⊤ ∈ Ψ označuje suprémum (najväčší prvok),
∙ [[_]] : Ψ→ 2D sa nazýva denotačná funkcia pre ktorú platí:
∙ [[⊥]] = ∅,
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∙ [[⊤]] = D,
∙ ∀𝜙,𝜓 ∈ Ψ:

– [[𝜙 ∨ 𝜓]] = [[𝜙]] ∪ [[𝜓]],
– [[𝜙 ∧ 𝜓]] = [[𝜙]] ∩ [[𝜓]],
– [[¬𝜙]] = D ∖ [[𝜙]].

Predikátovú formulu 𝜙 ∈ Ψ nazývame splniteľnú, ak platí, že [[𝜙]] ̸= ∅. Pre úplnosť mô-
žeme uviesť, že sa jedná o distributívny a komplementárny zväz a teda pre všetky 𝜙,𝜓, 𝜒 ∈ Ψ
platia nasledujúce vlastnosti:

∙ Uzavretosť: 𝜙 ∧ 𝜓 ∈ Ψ, 𝜙 ∨ 𝜓 ∈ Ψ,
∙ Asociatívnosť: (𝜙 ∧ 𝜓) ∧ 𝜒 = 𝜙 ∧ (𝜓 ∧ 𝜒), (𝜙 ∨ 𝜓) ∨ 𝜒 = 𝜙 ∨ (𝜓 ∨ 𝜒),
∙ Komutatívnosť: 𝜙 ∧ 𝜓 = 𝜓 ∧ 𝜙,𝜙 ∨ 𝜓 = 𝜓 ∨ 𝜙,
∙ Idempotentnosť: 𝜙 ∧ 𝜙 = 𝜙,𝜙 ∨ 𝜙 = 𝜙,
∙ Absorbcia: 𝜙 ∧ (𝜓 ∨ 𝜙) = 𝜙,𝜙 ∨ (𝜓 ∧ 𝜙) = 𝜙,
∙ Ohraničenosť: ∃⊥,⊤ ∈ Ψ, 𝜙 ∧ ⊥ = ⊥, 𝜙 ∨ ⊥ = 𝜙,𝜙 ∧ ⊤ = 𝜙,𝜙 ∨ ⊤ = ⊤,
∙ Distributívnosť: (𝜙 ∧ 𝜓) ∨ 𝜒 = (𝜙 ∨ 𝜒) ∧ (𝜓 ∨ 𝜒), (𝜙 ∨ 𝜓) ∧ 𝜒 = (𝜙 ∧ 𝜒) ∨ (𝜓 ∧ 𝜒),
∙ Komplementárnosť: ∃¬𝜙 ∈ Ψ, 𝜙 ∧ ¬𝜙 = ⊥, 𝜙 ∨ ¬𝜙 = ⊤.

Príklad 3.2.1 (Intervalová algebra pre prirodzené čísla). Nech D = N a nech 𝜓 je
Boolovským uzáverom množiny Ψ0 = {𝜙𝑖𝑗 | 𝑖, 𝑗 ∈ D ∧ 𝑖 < 𝑗} ∪ {⊥,⊤}, pričom platí, že
∀𝑖, 𝑗 ∈ D, [[𝜙𝑖𝑗 ]] = [𝑖, 𝑗). Potom takúto Boolovskú algebru nazývame ako intervalová algebra
pre prirodzené čísla. Predikáty tejto algebry môžu mať tvar napríklad [2, 50) ∩ [10, 15), či
[1, 5) ∪ [100, 150) (pre väčšiu prehľadnosť sú príklady zapísané v tvare ich denotácie).

Definícia 3.2.2 (Symbolický konečný automat). Symbolický konečný automat (s-KA)
je pätica 𝑀 = (𝑄,𝒜, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ), kde

∙ 𝑄 je konečná neprázdna množina stavov,
∙ 𝒜 je efektívna Booleovská algebra,
∙ 𝛿 ⊆ 𝑄×Ψ𝒜 ×𝑄 sa nazýva prechodová relácia,
∙ 𝑞0 ∈ 𝑄 sa nazýva počiatočný stav,
∙ 𝐹 ⊆ 𝑄 sa nazýva množina koncových (akceptujúcich) stavov.

Doména D𝒜 efektívnej Booleovskej algebry𝒜 reprezentuje abecedu symbolického koneč-
ného automatu. Pojmy symbol, reťazec a všetky s nimi spojené definície a notácie z oblasti
formálnych jazykov definované v podkapitole 3.1.1 budeme teda používať aj v tejto kapitole
a to pre ľubovoľnú efektívnu Booleovskú algebru 𝒜 pre Σ = D𝒜. Ďalej predstavíme nové
pojmy konkrétne pre symbolické konečné automaty.

Nech𝑀 = (𝑄,𝒜, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ) je symbolický konečný automat a nech 𝑞, 𝑞1, 𝑞2 ∈ 𝑄, 𝜙,𝜙1, 𝜙2 ∈
Ψ𝒜, 𝑎 ∈ D𝒜 a 𝑤 ∈ D𝒜

*. Prechod (𝑞1, 𝜙, 𝑞2) ∈ 𝛿 symbolického konečného automatu 𝑀 zo
zdrojového stavu 𝑞1 do cieľového stavu 𝑞2 so strážcom 𝜙, tiež nazývaným ako predikát pre-
chodu, budeme značiť ako 𝑞1

𝜙−→ 𝑞2. Prechod 𝑞1
𝜙−→ 𝑞2 sa nazýva uskutočniteľný, ak je jeho

predikát splniteľný. Pre 𝑎 ∈ D𝒜 je 𝑎-prechod 𝑞1
𝑎−→ 𝑞2 symbolického konečného automatu 𝑀

prechod 𝑞1
𝜙−→ 𝑞2, pre ktorý platí, že 𝑎 ∈ [[𝜙]]. Reťazec 𝑤 = 𝑎1𝑎2 . . . 𝑎𝑛 nazývame prijímaný
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zo stavu 𝑞, ak pre všetky 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 existuje 𝑎𝑖-prechod 𝑞𝑖−1
𝑎𝑖−→ 𝑞𝑖, pričom platí, že 𝑞0 = 𝑞

a 𝑞𝑛 ∈ 𝐹 . Jazyk prijímaný zo stavu 𝑞 označovaný 𝐿𝑞(𝑀) je teda množina všetkých reťazcov
prijímaných zo stavu 𝑞. Jazyk 𝐿(𝑀) prijímaný symbolickým automatom 𝑀 definujeme ako
𝐿(𝑀) = 𝐿𝑞0(𝑀).

Definícia 3.2.3 (Deterministický symbolický konečný automat). Symbolický ko-
nečný automat 𝑀 nazývame deterministický, ak platí ∀(𝑞, 𝜙1, 𝑞1), (𝑞, 𝜙2, 𝑞2) ∈ 𝛿, 𝑞1 ̸= 𝑞2 ⇒
[[𝜙1 ∧ 𝜙2]] = ∅.

Definícia 3.2.4 (Úplný symbolický konečný automat). Symbolický konečný automat
M je úplný, ak platí ∀𝑞 ∈ 𝑄,

⋁︀
(𝑞,𝜙𝑖,𝑞𝑖)∈𝛿 𝜙𝑖 = ⊤.

Ďalej budeme v tejto kapitole uvažovať všetky symbolické konečné automaty ako úplné a
deterministické, keďže každý symbolický konečný automat je možné bez zmeny prijímaného
jazyka previesť na úplný a deterministický s-KA [8].

Na obrázku 3.1 je možné vidieť grafickú reprezentáciu s-KA 𝑀 s množinou stavov
𝑄 = {𝑞0, 𝑞1, 𝑞2}, kde 𝑞0 je počiatočný stav a množina koncových stavov je definovaná ako
𝐹 = {𝑞0}. M je definovaný nad efektívnou Booleovskou algebrou 𝒜, ktorá reprezentuje
intervalovú algebru pre prirodzené čísla z príkladu 3.2.1 Prechody s-KA sú zobrazené pre
väčšiu prehľadnosť v tvare denotácie. Môžeme ešte poznamenať, že ide o deterministický a
úplný s-KA, keďže pre každý stav existuje práce jeden 𝑛-prechod pre ľubovoľné prirodzené
číslo 𝑛 ∈ N = D𝒜.

𝑞0 𝑞1 𝑞2

[0,∞)

[0, 5)

[5,∞)

[0, 5)

[5,∞)

Obr. 3.1: Symbolický konečný automat

3.2.2 Tabuľka pozorovaní algoritmu Λ*

Rovnako ako v prípade algoritmu 𝐿*, tabuľka pozorovaní je hlavnou štruktúrou na uklada-
nie informácií získaných na základe odpovedí učiteľa na dotazy príslušnosti a ekvivalencie.
Na rozdiel od 𝐿* však táto tabuľka už nezahŕňa informácie o prechodoch stavov cez všetky
symboly abecedy D𝒜, ale iba prechodoch pre istú reprezentatívnu množinu symbolov, ktorá
je rozdielna pre každý stav. Definíciu tabuľky pozorovaní z 3.1.2 teda treba mierne upraviť.
Táto tabuľka je použitá na vytvorenie dôkazového automatu: klasického konečného auto-
matu, ktorý slúži na prvý krok odvodenia kandidátneho symbolického konečného automatu
[9].

Definícia 3.2.5 (Tabuľka pozorovaní). Tabuľku pozorovaní pre neznámy jazyk 𝐿(𝑀),
ktorý je prijímaný cieľovým s-KA 𝑀 nad efektívnou Booleovskou algebrou 𝒜, definujeme
ako päticu (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ), kde
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∙ Σ = D𝒜 je abeceda,
∙ 𝑆 ⊆ Σ* sa nazýva množina prefixov,
∙ 𝑅 ⊆ Σ* sa nazýva hranica,
∙ 𝐸 ⊆ Σ* sa nazýva množina sufixov,
∙ 𝑇 : (𝑆 ∪𝑅) · 𝐸 → {0, 1} sa nazýva klasifikačná funkcia.

Ďalej musia pre správne definovanú tabuľku pozorovaní platiť nasledujúce vlastnosti:

∙ ∀𝑤 ∈ (𝑆 ∪𝑅), (𝑤 ∈ 𝐿(𝑀)⇒ 𝑇 (𝑤) = 1) ∧ (𝑤 /∈ 𝐿(𝑀)⇒ 𝑇 (𝑤) = 0),
∙ 𝑆 ∪𝑅 je prefixovo uzavretá množina,
∙ 𝐸 je sufixovo uzavretá množina,
∙ 𝜆 ∈ 𝑆, 𝜆 ∈ 𝐸,
∙ 𝑆 ∩𝑅 = ∅,
∙ ∀𝑠 ∈ 𝑆,∃𝑎 ∈ Σ, 𝑠 · 𝑎 ∈ 𝑅.

Sémantika funkcie 𝑇 a množín 𝑆 a 𝐸 zostáva rovnaká ako v prípade algoritmu 𝐿*.
Novinkou je množina 𝑅, ktorej prvky majú v tabuľke pozorovaní pre algoritmus Λ* podobnú
úlohu, ako prvky množiny 𝑆∪Σ v algoritme 𝐿*. Riadky tabuľky, ktoré zodpovedajú prvkom
tejto množiny sú teda použité na odvodenie prechodovej relácie dôkazového automatu.
Z definície tabuľky vyplýva hlavné pravidlo pre túto množinu: pre každý prvok 𝑠 ∈ 𝑆 musí
táto množina obsahovať reťazec 𝑠 · 𝑎 pre nejaký symbol 𝑎 ∈ Σ. Toto intuitívne znamená,
že množina 𝑅 obsahuje informácie o prechode pre aspoň jeden symbol pre každý stav
zodpovedajúceho dôkazového automatu [9].

Aby algoritmus Λ* dokázal úspešne vytvoriť dôkazový automat z tabuľky pozorovaní,
musí táto tabuľka znova spĺňať určite vlastnosti. Tabuľka pozorovaní (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) sa na-
zýva uzavretá, ak pre všetky prvky 𝑟 ∈ 𝑅 existuje 𝑠 ∈ 𝑆 také, že 𝑟𝑜𝑤(𝑠) = 𝑟𝑜𝑤(𝑟). Sémantika
uzavretosti tabuľky je analogická k uzavretosti pre 𝐿*. Tabuľka pozorovaní (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 )
sa nazýva konzistentná, ak pre všetky 𝑤1, 𝑤2 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅, pre ktoré platí 𝑟𝑜𝑤(𝑤1) = 𝑟𝑜𝑤(𝑤2)
platí tiež 𝑟𝑜𝑤(𝑤1 · 𝑎) = 𝑟𝑜𝑤(𝑤2 · 𝑎) pre všetky 𝑤1 · 𝑎,𝑤2 · 𝑎 ∈ 𝑆 ∪𝑅, kde 𝑎 ∈ Σ. Sémantika
uzavretosti a konzistentnosti tabuľky je analogická k ich sémantike pre tabuľku pozoro-
vaní v 𝐿*. Algoritmus Λ* si však vyžaduje aj niektoré nové vlastnosti. Tabuľka pozorovaní
(Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) sa nazýva redukovaná, ak pre všetky 𝑠1, 𝑠2 ∈ 𝑆 platí 𝑟𝑜𝑤(𝑠1) ̸= 𝑟𝑜𝑤(𝑠2).
Táto vlastnosť hovorí, že riadky zodpovedajúce prvkom 𝑠 ∈ 𝑆 sú unikátne vzhľadom na
hodnotu 𝑟𝑜𝑤(𝑠) a teda bijektívne zodpovedajú jednotlivým stavom dôkazového automatu.
Tabuľka pozorovaní (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) sa nazýva dôkazovo uzavretá, ak pre všetky 𝑠 ∈ 𝑆 a
𝑒 ∈ 𝐸 platí 𝑠 · 𝑒 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅. Cieľom tejto vlastnosti je použitie rozlišovacích reťazcov ako
doplňujúceho zdroja informácií o prechodoch dôkazového automatu. Táto operácia nám
teda zaisťuje, že pre každý stav máme informáciu o aspoň jednom prechode, čo je kľúčové
pre algoritmus Λ*. Tabuľku pozorovaní budeme nazývať súdržnú, ak je zároveň uzavretá,
konzistentná, redukovaná a dôkazovo uzavretá [9].

Pre každú súdržnú tabuľku pozorovaní (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) je možné skonštruovať dôkazový
automat 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 = (𝑄,Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ) , ktorý je konzistentný s klasifikačnou funkciou 𝑇 , čo zna-
mená, že pre všetky 𝑤 ∈ 𝑆∪𝑅 a 𝑒 ∈ 𝐸 platí, že 𝛿(𝑞0, 𝑤 ·𝑒) ∈ 𝐹 ⇐⇒ 𝑇 (𝑤 ·𝑒) = 1. Dôkazový
automat je klasický deterministický konečný automat, ktorý slúži ako základ pre odvodenie
kandidátneho symbolického automatu. Za týmto účelom býva tento automat typicky neú-
plný: nedefinované prechody budeme chápať ako zatiaľ neznáme chovanie automatu, ktoré
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môžeme klasifikovať ľubovoľným spôsobom pri tvorení symbolického konečného automatu.
Automat 𝑀(Σ,𝑆,𝐸,𝑇 ) môžeme skonštruovať nasledujúcim spôsobom [9]:

∙ 𝑄 = {𝑞𝑠 | 𝑠 ∈ 𝑆},
∙ ∀𝑤 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅,∀𝑎 ∈ Σ, 𝛿(𝑞𝑔(𝑤), 𝑎) = 𝑞𝑔(𝑤·𝑎), kde 𝑔 : 𝑆 ∪ 𝑅 → 𝑆 je funkcia definovaná

ako 𝑔(𝑤) = 𝑠⇐⇒ 𝑟𝑜𝑤(𝑤) = 𝑟𝑜𝑤(𝑠),
∙ 𝑞0 = 𝑞𝜆,
∙ 𝐹 = {𝑞𝑠 | 𝑠 ∈ 𝑆 ∧ 𝑇 (𝑠) = 1}.

Výrok 3.2.1 ([9]). Nech (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) je súdržná tabuľka pozorovaní. Potom dôkazový
automat 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 = (𝑄,Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ) skonštruovaný podľa predchádzajúceho postupu je konzis-
tentný s klasifikačnou funkciou 𝑇 .

3.2.3 Rozdeľovacia funkcia

Nech (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) je tabuľka pozorovaní pre neznámy jazyk 𝐿(𝑀), ktorý je prijímaný cie-
ľovým s-KA 𝑀 nad efektívnou Booleovskou algebrou 𝒜 a nech 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 je dôkazový automat,
ktorý bol vytvorený na základe aktuálneho stavu tejto tabuľky. Aby algoritmu Λ* dokázal
vytvoril z 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 kandidátny symbolický konečný automat, vyžaduje existenciu rozdeľovacej
funkcie pre danú Booleovskou algebrou 𝒜. Táto funkcia je základom rozšírenia algoritmu
𝐿* na symbolické konečné automaty [9].

Definícia 3.2.6 (Rozdeľovacia funkcia). Rozdeľovacia funkcia pre Booleovskú algebru
𝒜 = (D,Ψ, [[_ ]],⊥,⊤,∨,∧,¬) je funkcia 𝑃 : (2D)* → Ψ*, ktorá zobrazuje zoznam disjunkt-
ných množín 𝐿D = 𝑙1 . . . 𝑙𝑘, kde 𝑙𝑖 ⊆ D pre 𝑖 = 1 . . . 𝑘, na zoznam predikátov 𝐿Ψ = 𝜙1 . . . 𝜙𝑘,
kde 𝜙𝑖 ∈ Ψ pre 𝑖 = 1 . . . 𝑘, pričom platí:

∙
⋁︀

𝜙𝑖∈𝐿Ψ
𝜙𝑖 = ⊤,

∙ ∀𝜙𝑖, 𝜙𝑗 ∈ 𝐿Ψ, kde 𝑖 ̸= 𝑗 platí, že 𝜙𝑖∧𝜙𝑗 = ⊥,
∙ ∀𝑎 ∈ 𝑙𝑖, 𝑎 ∈ [[𝜙𝑖]] pre 𝑖 = 1 . . . 𝑘

Príklad 3.2.2 (Rozdeľovacia funkcia pre algebru rovnosti). Uvažujme algebru rov-
nosti pre celé čísla D = Z a ľubovoľný zoznam množín 𝐿D = 𝑙1 . . . 𝑙𝑘, 𝑙𝑖 ⊆ D pre 𝑖 = 1 . . . 𝑘.
Uvažujme rozdeľovaciu funkciu, ktorá vyberie z 𝐿D takú množinu 𝑙𝑚𝑖𝑛 ⊆ D, že |𝑙𝑚𝑖𝑛| je mi-
nimálne a aktualizuje hodnotu zodpovedajúceho predikátu na 𝜙𝑚𝑖𝑛 = 𝜙𝑚𝑖𝑛 ∨

⋀︀
1≤𝑖≤𝑘 ¬ 𝜙𝑖.

Napríklad, pre zoznam množín 𝐿D = [{1}, {3, 8}] by takáto rozdeľovacia funkcia vytvorila
zoznam predikátov 𝐿Ψ = [𝜆𝑎.𝑎 ̸= 3 ∧ 𝑎 ̸= 5, 𝜆𝑎.𝑎 = 3 ∨ 𝑎 = 8].

Ako už bolo spomenuté, dôkazový automat 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 typicky nie je úplný, pričom nede-
finované prechody reprezentujú neznáme chovanie, ktoré neovplyvní konzistenciu 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑

s klasifikačnou funkciou 𝑇 . Tieto prechody teda môžeme klasifikovať ľubovoľným spôso-
bom, pričom presne za týmto účelom použijeme ľubovoľnú správne definovanú rozdeľovaciu
funkciu. Táto funkcia dokáže rozšíriť prechody ľubovoľného stavu automatu 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 na predi-
káty, ktoré navyše pokrývajú celú abecedu D. Rozdeľovacia funkcia teda špecifikuje chovanie
nedefinovaných prechodov aj pri pomerne malej tabuľke pozorovaní, čím umožňuje vytvoriť
úplný symbolický konečný automat nad rozsiahlymi, či dokonca nekonečnými abecedami
[9].

Nech 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 = (𝑄,Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ) je dôkazový automat, 𝒜 je Booleovská algebra a 𝑃 je
správne definovaná rozdeľovacia funkcia pre 𝒜. Potom je možné k 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 skonštruovať úplný
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symbolický konečný automat 𝑀𝑃 = (𝑄,𝒜, 𝛿𝑃 , 𝑞0, 𝐹 ), ktorý je konzistentný s klasifikačnou
funkciou 𝑇 . Jeho prechodovú 𝛿𝑃 vytvoríme pomocou nasledujúceho postupu pre každý stav
𝑞 ∈ 𝑄 [9]:

∙ Vytvoríme zoznam množín 𝐿Σ = 𝑙1 . . . 𝑙|𝑄|, kde 𝑙𝑖 = {𝑎 | 𝛿(𝑞, 𝑎) = 𝑞𝑖}.
∙ Vypočítame zoznam množín 𝐿Ψ = 𝑃 (𝐿Σ).
∙ Pre všetky 𝜙𝑖 ∈ Ψ definuj 𝛿𝑃 (𝑞, 𝜙𝑖) = 𝑞𝑖.

Výrok 3.2.2 ([9]). Nech 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 = (𝑄,Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹 ) je dôkazový automat skonštruovaný pre
zodpovedajúcu súdržnú tabuľu pozorovaní (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ). Potom úplný symbolický konečný
automat 𝑀𝑃 = (𝑄,𝒜, 𝛿𝑃 , 𝑞0, 𝐹 ) vytvorený na základe istej rozdeľovacej funkcia P je kon-
zistentný s klasifikačnou funkciou 𝑇 .

3.2.4 Algoritmus Λ*

V prvom kroku algoritmu inicializujeme tabuľku pozorovaní (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) na 𝑆 = 𝐸 = {𝜆}
a 𝑅 = {𝑎}, pre ľubovoľný symbol 𝑎 ∈ Σ. Ďalej inicializujeme klasifikačnú funkcia 𝑇 na ne-
definovanú hodnotu. Na definovanie klasifikačnej funkcie a za účelom manipulácie samotnej
tabuľky používa Λ* päť operácií a to Fill, Make-Consistent, Close, Evidence-Close
a Process-Counterexample [9].

Operácia Fill rozhoduje otázku členstva v neznámom regulárnom jazyku 𝐿 pomocou
proroka Member pre všetky reťazce 𝑤 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅, pre ktoré nie je funkcia 𝑇 definovaná,
pričom jeho odpovede sú následne použité na rozšírenie tejto funkcie za účelom pokrytia
celého obsahu tabuľky [1, 9].

Operácia Make-Consistent odstráni práve jeden zdroj nekonzistencie v tabuľke po-
zorovaní. Táto operácia najskôr nájde prvky 𝑤1 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅, 𝑤2 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅, 𝑒 ∈ 𝐸 a 𝑎 ∈ Σ pre
ktoré platí 𝑟𝑜𝑤(𝑤1) = 𝑟𝑜𝑤(𝑤2) a zároveň 𝑇 (𝑤1 · 𝑎 · 𝑒) ̸= 𝑇 (𝑤2 · 𝑎 · 𝑒). Reťazec 𝑎 · 𝑒, rovnako
ako v prípade algoritmu 𝐿*, je následne pridaný do množiny 𝐸. Navyše sú však vyhľadané
všetky reťazce 𝑢1, 𝑢2 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅, pre ktoré platilo 𝑟𝑜𝑤(𝑢1) = 𝑟𝑜𝑤(𝑢2) pred pridaním 𝑎 · 𝑒
do 𝐸 a zároveň platí 𝑇 (𝑢1 · 𝑎 · 𝑒) ̸= 𝑇 (𝑢2 · 𝑎 · 𝑒). Pre takéto reťazce je pridaná množina
({𝑢1 · 𝑏 | 𝑢2 · 𝑏 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅} ∪ {𝑢2 · 𝑏 | 𝑢1 · 𝑏 ∈ 𝑆 ∪ 𝑅}) ∖ (𝑆 ∪ 𝑅) do množiny 𝑅. Tento krok
reprezentuje pridanie informácií o prechodoch pre novorozlíšené stavy na základe prida-
ného rozlišujúceho reťazca 𝑎 · 𝑒. Nakoniec je zavolaná operácia Fill za účelom aktualizácie
funkcie 𝑇 [1, 9].

Operácia Close slúži na uzavretie tabuľky pozorovaní. Táto operácia nájde reťazec
𝑟 ∈ 𝑅 pre ktorý platí, že hodnota 𝑟𝑜𝑤(𝑟) sa líši od hodnoty 𝑟𝑜𝑤(𝑠) pre všetky prvky
𝑠 ∈ 𝑆. Reťazec 𝑟 je následne presunutý z množiny 𝑅 do množiny 𝑆, v ktorej reprezentuje
novonájdený stav. Aby sme zabezpečili, že pre tento nový stav bude definovaný aspoň jeden
prechod, pridáme taktiež do 𝑅 reťazec 𝑟·𝑎 pre ľubovoľný symbol 𝑎 ∈ Σ. Následne je zavolaná
operácia Fill [1, 9].

Operácia Evidence-Close slúži na dôkazové uzavretie tabuľky pozorovaní. Pre všetky
reťazce 𝑠 ∈ 𝑆 a 𝑒 ∈ 𝐸 skontroluje, či 𝑠 · 𝑒 je prvom množiny 𝑆 ∪𝑅. Pre každý reťazec 𝑠 · 𝑒,
pre ktorý táto podmienka neplatí je skonštruovaná množina prefixov 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑠 · 𝑒), ktorá je
následne pridaná do 𝑅, čím sa zabezpečí dôkazové uzavretie tabuľky. Na záver je volaná
operácia Fill [1, 9].

Operácia Process-Counterexample spracováva protipríklad 𝑤 ∈ Σ*, ktorý je zís-
kaný v rámci odpovede učiteľa na dotaz ekvivalencie kandidátneho symbolického koneč-
ného automatu a cieľového automatu, v prípade negatívnej odpovede. Táto operácia pridá
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Algoritmus 2: Λ*

Vstup : Minimálne adekvátny učiteľ pre cieľový s-KA 𝑀 , rozdeľovacia funkcia 𝑃
Výstup: Úplný s-KA 𝑀𝑃 prijímajúci jazyk 𝐿(𝑀𝑃 ) = 𝐿(𝑀)
𝑆 ←− {𝜆};
𝐸 ←− {𝜆};
𝑅←− {𝑎}, 𝑎 ∈ Σ;
𝑇 ←− ∅;
Fill(Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 );
repeat

while Tabuľka pozorovaní (Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 ) nie je súdržná do
if (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) nie je konzistentná then

Make-Consistent(Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 );
end
if (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) nie je uzavretá then

Close(Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 );
end
if (Σ, 𝑆, 𝐸, 𝑇 ) nie je dôkazovo uzavretá then

Evidence-Close(Σ, 𝑅, 𝑆,𝐸, 𝑇 );
end

end
Vytvor dôkazový automat 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑;
Na základe rozdeľovacej funkcie 𝑃 rozšír 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑 na kandidátny s-KA 𝑀𝑃 ;
Equiv(𝑀𝑃 );
if 𝑀𝑃 nie je ekvivalentný s cieľovým automatom 𝑀 then

𝑤 ←−Protipríklad vrátený učiteľom;
Process-Counterexample(𝑤);

end
until 𝑀𝑃 je ekvivalentný s cieľovým automatom 𝑀 ;
return 𝑀𝑃 ;

všetky prefixy protipríkladu 𝑥 ∈ 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑤) ∖𝑆 do množiny 𝑅, pričom následne zavolá ope-
ráciu Fill. Doplnenie informácie pre tieto prefixy spôsobí nájdenie aspoň jedného nového
stavu, alebo spresnenie predikátov, ktoré zodpovedajú istému počtu prechodov kandidát-
neho symbolického konečného automatu. Protipríklad je spravidla reťazec, ktorý patrí do
symetrického rozdielu jazyka prijímaného cieľovým automatom a jazyka prijímaného kan-
didátnym automatom [1, 9].

Na obrázku 2 je možné vidieť pseudokód algoritmu Λ*. Po inicializácií tabuľky nasle-
duje hlavný cyklus algoritmu. Na začiatku každej iterácie sa opakovane aplikujú tabuľkové
operácie Make-Consistent, Close a Evidence-Close, až pokiaľ nezískame súdržnú
tabuľku. Je nutné dodať, že inicializovaná tabuľka pozorovaní je redukovaná, pričom defi-
nované operácie nad tabuľkou jej redukovanosť neovplyvňujú. Preto je táto vlastnosť in-
variant hlavného cyklu a teda ju nemusíme zaisťovať samostatnou operáciou. Pre súdržnú
tabuľku je skonštruovaný dôkazový automat 𝑀𝑒𝑣𝑖𝑑. Tento je následne rozšírený na základe
vstupnej rozdeľovacej funkcie 𝑃 na kandidátny úplný symbolický konečný automat 𝑀𝑃 .
Pre kandidátny automat je vytvorený dotaz ekvivalencie smerovaný na proroka Equiv.
Ak je 𝑀𝑃 ekvivalentný s cieľovým automatom, algoritmus úspešne končí vrátením 𝑀𝑃 . Ak
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tieto automaty nie sú ekvivalentné, učiteľ poskytne protipríklad, ktorý je spracovaný pomo-
cou operácie Process-Counterexample. V tomto prípade algoritmus pokračuje ďalšou
iteráciou pre rozšírenú tabuľku pozorovaní [1, 9].

Výrok 3.2.3 ([9]). Algoritmus Λ* po skončení vykonávania vráti minimálny úplný symbo-
lický konečný automat 𝑀𝑃 , pre ktorý platí 𝐿(𝑀𝑃 ) = 𝐿(𝑀), kde 𝑀 je cieľový s-KA.

Minimalita výsledného automatu vyplýva z toho, že algoritmus Λ* môžeme považovať
za lenivú verziu algoritmu 𝐿*, v ktorej sa navyše vyskytuje krok rozšírenia konečného
automatu na symbolický, pričom tento krok počet stavov nemení [9].

Odvodenie časovej zložitosti algoritmu Λ* je pomerne zložité, pričom je úzko spojené
s konkrétnou vstupnou Booleovskou algebrou a zodpovedajúcou rozdeľovacou funkciou 𝑃 .
Na základe týchto parametrov môžeme dokonca odvodiť niekoľko tzv. učiacich tried. V tejto
práci však budeme potrebovať iba intervalovú algebru nad konečnou doménou (abecedou),
pričom pre tento prípad dostávame podobnú časovú zložitosť ako 𝐿* v prípade, že budeme
uvažovať, že výpočet rozdeľovacej funkcie 𝑃 má zanedbateľnú, maximálne rovnakú, časovú
zložitosť ako samotný Λ*. Náznak dôkazu môžeme ilustrovať na základe porovnania behov
týchto algoritmov. 𝐿* počas svojho behu v každej iterácií hlavného cyklu objaví aspoň je-
den nový stav, pričom definuje prechod pre každý symbol abecedy. Môžeme poznamenať,
že tento počet iterácií zodpovedá počtu dotazov ekvivalencie. Λ* v každej iterácii objaví
aspoň jeden nový stav, pričom definuje prechody pomocou predikátov iba pre istú repre-
zentatívnu podmnožinu symbolov, alebo iba spresní predikáty pre istý počet prechodov
automatu. Je zrejme, že toto spresňovanie sa môže vykonať naprieč všetkými iteráciami
maximálne 𝑚-krát, kde 𝑚 je maximálny počet prechodov pre počet stavov cieľového, teda
aj ľubovoľného minimálneho, automatu. Toto číslo je zrejme závislé na veľkosti abecedy,
pričom predpokladáme, že táto je konečná. Počet iterácií hlavného cyklu je pre algoritmus
Λ* teda maximálne 𝑚-krát väčší ako pre 𝐿*, pričom samotná časová zložitosť jednotlivých
cyklov je veľmi podobná. Presnejšie odvodenie je možné dohľadať v [9].

3.2.5 PAC učenie algoritmu Λ*

Podobne ako v prípade časovej zložitosti, v tejto kapitole budeme pre zjednodušenie uva-
žovať iba PAC modifikáciu pre intervalovú algebru nad konečnou abecedou Σ. V tomto
prípade môžeme postupovať analogicky k postupu v podkapitole 3.1.4. Vstupné parametre
PAC modifikácie potom budú klasicky presnosť 𝜀 a dôveryhodnosť 𝛿. V prvom kroku na-
hradíme v učiteľovi proroka Equiv prorokom náhodného vzorkovania Ex, ktorý pozná
pravdepodobnostnú distribúciu 𝑃𝑟 nad množinou všetkých reťazcov Σ*. V samotnom algo-
ritme potom každé volanie proroka Equiv nahradíme istým počtom volaní Ex, ktorý závisí
na presnosti 𝜀, dôveryhodnosti 𝛿 a počte predchádzajúcich dotazov ekvivalencie, resp. ich
aproximácie volaniami Ex. Pre 𝑖-ty dotaz ekvivalencie potrebujeme nasledujúci počet volaní
Ex [9, 20]:

𝑟𝑖 =
1

𝜀

(︂
ln

1

𝛿
+ (ln 2)(𝑖+ 1)

)︂
Ak žiadne z týchto volaní nevráti protipríklad, našli sme úspešne 𝜀-aproximáciou cieľo-

vého automatu s pravdepodobnosťou aspoň 1− 𝛿 a teda algoritmus úspešne skončí [20].
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3.3 Učenie pravdepodobnostných konečných automatov
Posledné algoritmy, ktoré budeme v tejto práci študovať, budú algoritmy na učenie prav-
depodobnostných konečných automatov. V takomto pravdepodobnostnom kontexte nebu-
deme už chápať jazyky ako množiny reťazcov, ale ako pravdepodobnostné distribúcie nad
množinou všetkých reťazcov. Pravdepodobnosť konkrétneho reťazca podľa danej distribú-
cie potom bude zodpovedať jeho dôležitosti v danom jazyku. Reťazce s pravdepodobnosťou
nula teda nemajú v pravdepodobnostnom jazyku žiadnu dôležitosť a zodpovedajú situácií,
keď reťazec nepatrí do klasického jazyka. Je vhodné ale poznamenať, že pravdepodobnosti
reťazcov nezodpovedajú pravdepodobnostiam príslušnosti do daného stochastického jazyka:
takémuto chovaniu zodpovedá iná trieda jazykov. Taktiež budeme pozorovať rozdiel v sé-
mantike pravdepodobnostných konečných automatov voči klasickým konečným automatom.
V tomto prípade už nepôjde o akceptory jazyka, ale o generátory. Toto vychádza z faktu,
že ide o automaty so stochastickými prechodmi a teda idea generovania reťazca bližšie
zodpovedá behu týchto automatov [14].

Výhodou učenia pravdepodobnostných jazykov je to, že bližšie zodpovedá realite pri
väčšine bežných situácií: učíme sa na základe vzoriek z istého stochastického zdroja. Učenie
na základe množiny vzoriek je už pomerne preskúmaná oblasť. Bolo dokázané, že regulárne
jazyky je možné úspešne naučiť len v prípade, ak máme k dispozícií pozitívne aj nega-
tívne vzorky, čo intuitívne zodpovedá pozitívnym a negatívnym protipríkladom v predchá-
dzajúcich algoritmoch [12]. Naopak, na učenie pravdepodobnostných regulárnych jazykov
postačujú iba pozitívne vzorky, čo je často veľká výhoda tohto prístupu.

V tejto kapitole sa budeme zaoberať učením pravdepodobnostných konečných automa-
tov na základe množiny pozitívnych vzoriek za účelom identifikácie cieľového pravdepo-
dobnostného jazyka, podľa ktorého boli vzorky generované. Za týmto účelom predstavíme
celú skupinu algoritmov pracujúcu na princípe zlučovania stavov. Tieto algoritmy interne
pracujú s frekvenčnými konečnými automatmi, ktoré miesto pravdepodobností obsahujú re-
latívne frekvencie. Je vhodné poznamenať, že každú relatívnu frekvenciu je možné triviálne
previesť na pravdepodobnosť, čo znamená, že každý frekvenčný konečný automat je možné
previesť na zodpovedajúci pravdepodobnostný konečný automat. Relatívna frekvencia však
na rozdiel od pravdepodobnosti v sebe obsahuje aj informáciu o konkrétnom počte výskytu
istej udalosti, čo algoritmy zlučovania stavov využívajú k určeniu dôveryhodnosti vstupnej
informácie [6, 26].

Algoritmy zlučovania stavov obecne v prvom kroku prevedú vstupnú množinu pozitív-
nych vzoriek na tzv. frekvenčný prefixový stromový akceptor. Jedná sa o frekvenčný konečný
automat, ktorý kompaktným spôsobom frekvenčne reprezentuje vstupnú množinu. V tomto
frekvenčnom automate sú postupne identifikované kandidátne dvojice stavov na základe
predom definovaného usporiadania na množine stavov. Pre každú kandidátnu dvojicu sa
vykoná test kompatibility, ktorý slúži na porovnanie štatistických informácií prislúchajú-
cim týmto stavom. Ak sú štatistické informácie dostatočne podobné a teda dvojica stavov
je dostatočné podobná ako celok, test kompatibility končí s úspechom. Toto znamená, že
daná dvojica je vyhlásená za jeden a ten istý stav. Za týmto účelom sa použije operácia
zlúčenia, ktorá rekurzívnym spôsobom zlúči zodpovedajúce stavy a ich následníkov. Vý-
sledkom tejto operácie je teda nový frekvenčný automat so zlúčenými stavmi. Algoritmy
zlučovania stavov opakujú zmienený postup, až pokiaľ neexistuje dvojica stavov, ktorá je
dostatočne podobná v kontexte zlučovania. Výsledný frekvenčný automat je nakoniec voli-
teľne prevedený na zodpovedajúci pravdepodobnostný konečný automat, keďže po skončení
učenia už nie je potrebná informácia o dôveryhodnosti vstupných vzoriek [6, 26].
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3.3.1 Úvod do pravdepodobnostných konečných automatov

V tejto podkapitole sa budeme zaoberať teóriou pravdepodobnostných jazykov a triedou
automatov, ktorá takéto jazyky generuje. Taktiež sa zmienime o množine vzoriek a jej
vhodnej reprezentácií v rámci oblasti učenia automatov. Nasledujúce definície a algoritmy
boli prevzaté z knihy [14], prípadne boli dodefinované tak, aby súhlasili s jej notáciou.

Pravdepodobnostné jazyky. Nech Σ je ľubovoľná abeceda. Pravdepodobnostný jazyk nad
abecedou Σ je pravdepodobnostná distribúcia 𝒟 nad množinou všetkých reťazcov Σ*. Prav-
depodobnosť reťazca 𝑤 ∈ Σ* podľa distribúcie 𝒟 budeme značiť pre väčšiu prehľadnosť ako
𝑃𝑟𝒟(𝑤). Pravdepodobnosť jazyka 𝐿 nad abecedou Σ podľa distribúcie 𝒟 je teda definovaná
ako 𝑃𝑟𝒟(𝐿) =

∑︀
𝑥∈𝐿 𝑃𝑟𝒟(𝑥). Pravdepodobnostné jazyky 𝒟 a 𝒟′ budeme nazývať ekviva-

lentné, ak platí ∀𝑤 ∈ Σ*, 𝑃 𝑟𝒟(𝑤) = 𝑃𝑟𝒟′(𝑤). V tejto práci budeme ďalej uvažovať klasické
pravdepodobnosti a teda 𝑃𝑟𝒟(𝑤) pre všetky 𝑤 ∈ Σ* bude reálne číslo z intervalu [0, 1].
Potom, pre ľubovoľný pravdepodobnostný jazyk 𝒟 bude platiť

∑︀
𝑥∈Σ* 𝑃𝑟𝒟(𝑥) = 1.

Porovnanie pravdepodobnostných distribúcií. Nech 𝒟 a 𝒟′ sú pravdepodobnostné
distribúcie. Obecne sa najčastejšie na porovnanie distribúcií používa ich vzdialenosť, či
konkrétnejšie trieda vzdialeností 𝐿𝑛 noriem, ktorej definícia je nasledovná:

𝐿𝑛(𝒟,𝒟′) =

(︃∑︁
𝑤∈Σ*

|𝑃𝑟𝒟(𝑤)− 𝑃𝑟𝒟′(𝑤)|𝑛
)︃ 1

𝑛

.

Známa vzdialenosť z tejto triedy je napríklad variácia, alebo tiež 𝐿1 vzdialenosť, definovaná
ako

𝐿1(𝒟,𝒟′) =
∑︁
𝑤∈Σ*

|𝑃𝑟𝒟(𝑤)− 𝑃𝑟𝒟′(𝑤)|,

alebo 𝐿2 vzdialenosť, ktorá sa často označuje ako Euklidovská vzdialenosť :

𝐿2(𝒟,𝒟′) =

⎯⎸⎸⎷(︃∑︁
𝑤∈Σ*

(𝑃𝑟𝒟(𝑤)− 𝑃𝑟𝒟′(𝑤))2
)︃
.

Špeciálnym prípadom je vzdialenosť 𝐿∞, známa tiež ako Chebyshevova vzdialenosť, ktorá
zodpovedá vzdialenosti lim𝑛→∞ 𝐿𝑛. Definujeme ju ako

𝐿∞(𝒟,𝒟′) = max
𝑤∈Σ*

|𝑃𝑟𝒟(𝑤)− 𝑃𝑟𝒟′(𝑤)|.

Môžeme poznamenať, že vzdialenosti 𝑑 ∈ {𝐿𝑛, 𝐿∞} sú metriky a teda spĺňajú pre ľubovoľné
distribúcie 𝒟,𝒟′ a 𝒟′′ nasledujúce vlastnosti:

∙ 𝑑(𝒟,𝒟′) ≥ 0,
∙ 𝑑(𝒟,𝒟′) = 0⇐⇒ 𝒟 = 𝒟′,
∙ 𝑑(𝒟,𝒟′) = 𝑑(𝒟′,𝒟),
∙ 𝑑(𝒟,𝒟′) + 𝑑(𝒟,𝒟′′) ≥ 𝑑(𝒟,𝒟′′).

Nevýhodou spomínaných vzdialeností môže byť ich správanie pri porovnávaní reťazcov,
ktorým sú priradené veľmi malé pravdepodobnosti. Takéto reťazce ovplyvnia vzdialenosť
medzi distribúciami len minimálne, aj keď ich relatívny rozdiel môže byť značne veľký.
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Príkladom takejto situácie môžu byť pravdepodobnosti 10−10 a 10−7, ktoré sú priradené
nejakému reťazcu v dvoch rôznych distribúciách. Ak teda požadujeme, aby relatívne rozdiely
tohto typu mali na porovnanie distribúcií dopad, musíme použiť iné kritérium.

Príkladom takéhoto porovnania môže byť Kullback–Leibler divergencia [18], ktorú bu-
deme označovať ako KL divergenciu, či 𝑑𝐾𝐿. Ide o nesymetrické porovnanie dvoch distribúcií
𝒟, 𝒟′, ktoré reprezentuje mieru straty informácie, ak je distribúcia 𝒟′ použitá na aproxi-
máciu distribúcie 𝒟. KL divergencia je teda úzko previazaná s teóriou informácií, presnejšie
s relatívnou entropiou informácií. Pre distribúcie 𝒟 a 𝒟′ ju budeme definovať ako

𝑑𝐾𝐿(𝒟,𝒟′) =
∑︁
𝑤∈Σ*

𝑃𝑟𝒟(𝑤) ln
𝑃𝑟𝒟(𝑤)

𝑃𝑟𝒟′(𝑤)
=
∑︁
𝑤∈Σ*

𝑃𝑟𝒟(𝑤)(ln𝑃𝑟𝒟(𝑤)− ln𝑃𝑟𝒟′(𝑤)),

kde 𝒟 reprezentuje originálnu distribúciu a 𝒟′ reprezentuje model alebo aproximáciu distri-
búcie 𝒟. Vidíme, že KL divergencia v podstate počíta strednú hodnotu rozdielov logaritmov
pre pravdepodobnosti týchto distribúcií. Toto sa z pohľadu teórie informácií dá chápať ako
rozdiel v očakávanom počte bitov potrebných na zakódovanie vzoriek z distribúcie 𝒟 podľa
optimálneho kódovania pre distribúciu 𝒟′, miesto optimálneho kódovania pre samotnú dis-
tribúciu 𝒟. Z tohto vychádza aj zachovanie vplyvu relatívnych rozdielov medzi pravdepo-
dobnosťami. Je nutné poznamenať, že KL divergencia nepočíta vzdialenosť medzi dvoma
distribúciami a teda sa nejedná o metriku. Toto vychádza z jej nesymetrického charakteru.
Dá sa však dokázať, že spĺňa aspoň nasledovné vlastnosti metriky:

∙ 𝑑(𝒟,𝒟′) ≥ 0,
∙ 𝑑(𝒟,𝒟′) = 0⇐⇒ 𝒟 = 𝒟′.

Pri počítaní KL divergencie je nutné brať ohľad na to, že funkcia ln nie je definovaná pre
0. Pre 𝑃𝑟𝒟(𝑤) hodnotu 0 dovoľujeme vždy, keďže platí lim𝑃𝑟𝒟(𝑤)→0 𝑃𝑟𝒟(𝑤) ln𝑃𝑟𝒟(𝑤) = 0.
V tomto prípade bude teda KL divergencia pre daný term nulová. Problém nastáva, keď
platí 𝑃𝑟𝒟(𝑤) ̸= 0 a zároveň 𝑃𝑟𝒟′(𝑤) = 0. V takejto situácií KL divergencia nadobúda
hodnotu ∞. Toto znamená, že ak v originálnej distribúcií má nejaká udalosť priradenú ne-
nulovú pravdepodobnosť a aproximácia 𝒟′ tvrdí, že udalosť nie je možná, tieto distribúcie
sú nekonečne rozdielne. Takéto správanie však často nie je žiadané, keďže distribúcie 𝒟 a
𝒟′ môžu byť odvodené z množiny vzoriek, či pozorovaní. Aby sme sa vyhli tomuto prob-
lému, môžeme využiť metódu vyhladenia, ktorá priradzuje veľmi malé pravdepodobnosti
udalostiam, ktoré na základe vstupných dát boli vyhodnotené ako nemožné.

Definícia 3.3.1 (Pravdepodobnostný konečný automat). Pravdepodobnostný ko-
nečný automat (PKA) je pätica 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ), kde

∙ 𝑄 je konečná neprázdna množina stavov,
∙ Σ je abeceda,
∙ 𝛿𝑃 : 𝑄× Σ×𝑄→ Q+ ∩ [0, 1] je úplná pravdepodobnostná prechodová funkcia,
∙ 𝐼𝑃 : 𝑄→ Q+ ∩ [0, 1] je pravdepodobnostná funkcia počiatočného stavu,
∙ 𝐹𝑃 : 𝑄→ Q+ ∩ [0, 1] je pravdepodobnostná funkcia koncového stavu.

Pre správne definovaný pravdepodobnostný konečný automat musia ďalej platiť nasledujúce
vlastnosti:

∙
∑︀

𝑞∈𝑄 𝐼𝑃 (𝑞) = 1,
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∙ ∀𝑞1 ∈ 𝑄, 𝐹𝑃 (𝑞1) +
∑︀

𝑞2∈𝑄
∑︀

𝑎∈Σ 𝛿𝑃 (𝑞1, 𝑎, 𝑞2) = 1.

Je možné si všimnúť, že na rozdiel od konečných automatov nemáme pevne stanovený
počiatočný stav, či množinu koncových stavov a prechodová funkcia je úplná. Pre zjed-
nodušenie budeme ale uvažovať, že ak pre nejaké stavy 𝑞, 𝑞′ ∈ 𝑄 a symbol 𝑎 ∈ Σ platí
𝛿𝑃 (𝑞, 𝑎, 𝑞′) = 0, potom daný prechod nebude existovať v grafickej reprezentácií automatu.

Definícia 3.3.2 (Deterministický pravdepodobnostný konečný automat). Pravde-
podobnostný konečný automat 𝑀 nazývame deterministický (DPKA), ak platí:

∙ Existuje práve jeden počiatočný stav 𝑞0 ∈ 𝑄, taký že 𝐼𝑃 (𝑞0) = 1,
∙ ∀𝑞1 ∈ 𝑄,∀𝑎 ∈ Σ, |{𝑞2 | 𝛿𝑃 (𝑞1, 𝑎, 𝑞2) > 0}| ≤ 1.

Ďalej budeme v tejto kapitole pracovať už iba s deterministickými pravdepodobnost-
nými konečnými automatmi, keďže práve túto variantu budeme používať pri učení pravde-
podobnostných jazykov pomocou algoritmov zlučovania stavov. Taktiež sa z tohto dôvodu
nebudeme zaoberať pomocnými definíciami pre nedeterministickú variantu.

Pre DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ) definujeme parciálnu prechodovú funkciu 𝛿 : 𝑄×Σ→
𝑄 ako 𝛿(𝑞1, 𝑎) = 𝑞2 pre všetky 𝑞1, 𝑞2 ∈ 𝑄 a 𝑎 ∈ Σ, pre ktoré platí 𝛿𝑃 (𝑞1, 𝑎, 𝑞2) ̸= 0. Pre
DPKA ďalej definujeme rozšírenú pravdepodobnostnú prechodovú funkciu 𝛿′𝑃 : 𝑄×Σ*×𝑄→
Q+ ∩ [0, 1] ako:

∙ 𝛿′𝑃 (𝑞1, 𝜆, 𝑞1) = 1,
∙ 𝛿′𝑃 (𝑞1, 𝑎 · 𝑤, 𝑞2) = 𝛿′𝑃 (𝑞1, 𝑎, 𝛿(𝑞1, 𝑎))𝛿′𝑃 (𝛿(𝑞1, 𝑎), 𝑤, 𝑞2) pre 𝑎 ∈ Σ a 𝑤 ∈ Σ*.

Pre zjednodušenie budeme ďalej rozšírenú pravdepodobnostnú prechodovú funkciu ozna-
čovať zhodne s klasickou verziou a to 𝛿𝑃 . Pravdepodobnosť vygenerovania reťazca 𝑤 ∈ Σ*

DPKA 𝑀 je definovaná ako 𝑃𝑟𝑀 (𝑤) = 𝐼𝑃 (𝑞0)𝛿𝑃 (𝑞0, 𝑤, 𝑞)𝐹𝑃 (𝑞) = 𝛿𝑃 (𝑞0, 𝑤, 𝑞)𝐹𝑃 (𝑞). Potom
jazyk generovaný DPKA 𝑀 je množina 𝐿(𝑀) = {𝑤 ∈ Σ* | 𝑃𝑟𝑀 (𝑤) ̸= 0}.

Na obrázku 3.2 je možné vidieť grafickú reprezentáciu DPKA 𝑀 s množinou stavov
𝑄 = {𝑞𝜆, 𝑞𝑎, 𝑞𝑏, 𝑞𝑎𝑎}, kde 𝑞𝜆 je počiatočný stav. Pravdepodobnosti prechodov píšeme vedľa
symbolov prislúchajúcich týmto prechodom a pravdepodobnosti koncových stavov značíme
v ich vnútri za zvoleným oddeľovačom.
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Obr. 3.2: Deterministický pravdepodobnostný konečný automat
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Množina vzoriek pravdepodobnostnej distribúcie. Množina vzoriek 𝑆 vytvorená na
základe regulárnej pravdepodobnostnej distribúcie 𝒟 nad abecedou Σ je multimnožina re-
ťazcov 𝑤 ∈ Σ* generovaných podľa 𝒟. Celkový počet reťazcov v 𝑆 budeme označovať ako
|𝑆|. Počet unikátnych reťazcov v 𝑆 budeme označovať ako ⟨𝑆⟩. Počet výskytov reťazca
𝑤 ∈ Σ* v 𝑆 označíme ako 𝑐𝑛𝑡𝑆(𝑤). Empirickú distribúciu 𝑆 pre množinu vzoriek 𝑆 genero-
vanú podľa distribúcie 𝒟 budeme definovať pre všetky 𝑤 ∈ Σ* ako 𝑃𝑟𝑆(𝑤) = 𝑐𝑛𝑡𝑆(𝑤)/|𝑆|.

Množina vzoriek 𝑆 okrem informácií o empirickej distribúcií taktiež v sebe nesie informá-
cie o empirických frekvenciách 𝑐𝑛𝑡𝑆(𝑤) a empirických relatívnych frekvenciách 𝑐𝑛𝑡𝑆(𝑤)/|𝑆|.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že relatívna frekvencia plne zodpovedá pravdepodobnosti.
Uvažujme však relatívne frekvencie 1/2 a 1000/2000. Je zrejme, že obe relatívne frekvencie
zodpovedajú rovnakej pravdepodobnosti. Prvá relatívna frekvencia však hovorí, že sme po-
zorovali 2 nezávislé udalosti, pričom práve jedna z nich mala požadovanú vlastnosť. Druhá
relatívna frekvencia však reprezentuje vykonanie 2000 pozorovaní, pričom 1000 z nich malo
požadovanú vlastnosť. Intuitívne je zrejmé, že druhej relatívnej frekvencií je možné veriť
viac ako prvej. Práve z tohto dôvodu algoritmy zlučovania stavov vyžadujú pri procese uče-
nia informácie tak o pravdepodobnostiach, ako aj o relatívnych frekvenciách vzoriek. Ako
už bolo spomínané, za týmto účelom využívajú frekvenčné konečné automaty.

Definícia 3.3.3 (Deterministický frekvenčný konečný automat). Deterministický
frekvenčný konečný automat (DFKA) je pätica 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟), kde

∙ 𝑄 je konečná neprázdna množina stavov,
∙ Σ je abeceda,
∙ 𝛿𝑓𝑟 : 𝑄× Σ×𝑄→ N je úplná frekvenčná prechodová funkcia,
∙ 𝐼𝑓𝑟 : 𝑄→ N je frekvenčná funkcia počiatočného stavu,
∙ 𝐹𝑓𝑟 : 𝑄→ N je frekvenčná funkcia koncového stavu.

Ďalej musia pre správne definovaný deterministický frekvenčný konečný automat platiť
nasledujúce vlastnosti:

∙ Existuje práve jeden počiatočný stav 𝑞0 ∈ 𝑄, taký že 𝐼𝑓𝑟(𝑞0) ̸= 0,
∙ ∀𝑞1 ∈ 𝑄,∀𝑎 ∈ Σ, |{𝑞2 | 𝛿𝑓𝑟(𝑞1, 𝑎, 𝑞2) > 0}| ≤ 1.

Pre DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟) definujeme parciálnu prechodovú funkciu 𝛿 : 𝑄×
Σ → 𝑄 ako 𝛿(𝑞1, 𝑎) = 𝑞2 pre všetky 𝑞1, 𝑞2 ∈ 𝑄 a 𝑎 ∈ Σ, pre ktoré platí 𝛿𝑓𝑟(𝑞1, 𝑎, 𝑞2) ̸= 0.
DFKA 𝑀𝑓𝑟 budeme nazývať konzistentný, ak pre všetky stavy 𝑞1 ∈ 𝑄 platí

𝐼𝑓𝑟(𝑞1) +
∑︁
𝑞2∈𝑄

∑︁
𝑎∈Σ

𝛿𝑓𝑟(𝑞2, 𝑎, 𝑞1) = 𝐹𝑓𝑟(𝑞1) +
∑︁
𝑞2∈𝑄

∑︁
𝑎∈Σ

𝛿𝑓𝑟(𝑞1, 𝑎, 𝑞2).

Konzistencia DFKA hovorí, že počet reťazcov, ktoré do stavu vstupujú alebo tam začínajú,
sa rovná počtu reťazcov, ktoré zo stavu vystupujú alebo tam končia. Toto pravidlo nám
taktiež zaisťuje možnosť správnej konverzie DFKA na DPKA. Pre konzistentný DFKA 𝑀𝑓𝑟

ďalej definujeme pre všetky stavy 𝑞1 ∈ 𝑄 frekvenciu stavu 𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞1) ako

𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞1) = 𝐼𝑓𝑟(𝑞1) +
∑︁
𝑞2∈𝑄

∑︁
𝑎∈Σ

𝛿𝑓𝑟(𝑞2, 𝑎, 𝑞1) = 𝐹𝑓𝑟(𝑞1) +
∑︁
𝑞2∈𝑄

∑︁
𝑎∈Σ

𝛿𝑓𝑟(𝑞1, 𝑎, 𝑞2).

Ďalej pre každý konzistentný DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟) môžeme vytvoriť štatisticky
ekvivalentný DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ) pomocou nasledujúceho algoritmu:
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∙ ∀𝑞1, 𝑞2 ∈ 𝑄,∀𝑎 ∈ Σ, 𝛿𝑃 (𝑞1, 𝑎, 𝑞2) = 𝛿𝑓𝑟(𝑞1, 𝑎, 𝑞2)/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞1),
∙ ∀𝑞 ∈ 𝑄, 𝐼𝑃 (𝑞) = 𝐼𝑓𝑟(𝑞)/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞),
∙ ∀𝑞 ∈ 𝑄, 𝐹𝑃 (𝑞) = 𝐹𝑓𝑟(𝑞)/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞).

Vďaka zmienenému algoritmu získavame pre ľubovoľný konzistentný DFKA, jednodu-
chý prístup k pravdepodobnostnej interpretácií. Na základe tohto faktu budeme pre každý
DFKA 𝑀𝑓𝑟 definovať pravdepodobnosť vygenerovania reťazca 𝑤 ∈ Σ* ako 𝑃𝑟𝑀𝑓𝑟

(𝑤) =
𝑃𝑟𝑀 (𝑤), kde 𝑀 je DPKA skonštruovaný z 𝑀𝑓𝑟 pomocou predchádzajúceho algoritmu.
Ďalej pre všetky stavy 𝑞 ∈ 𝑄 konzistentného DFKA 𝑀𝑓𝑟 definujeme pravdepodobnosť vy-
generovania reťazca zo stavu 𝑞 ako 𝑃𝑟𝑀𝑓𝑟,𝑞(𝑤) = 𝑃𝑟𝑀 ′(𝑤), kde 𝑀 ′ = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 ′ , 𝐹𝑃 ) je
DPKA získaný zámenou pravdepodobnostnej funkcie počiatočného stavu 𝐼𝑃 za funkciu 𝐼𝑃 ′

definovanú ako 𝐼𝑃 ′(𝑞) = 1∧ ∀𝑞′ ∈ 𝑄, 𝑞′ ̸= 𝑞 ⇒ 𝐼𝑃 ′(𝑞′) = 0 v DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ),
ktorý bol vytvorený prevodom z DFKA 𝑀𝑓𝑟.

Na obrázku 3.3 je možné vidieť grafickú reprezentáciu DFKA 𝑀𝑓𝑟 s množinou stavov
𝑄 = {𝑞𝜆, 𝑞𝑎, 𝑞𝑏, 𝑞𝑎𝑎}, kde 𝑞0 je počiatočný stav. Používame podobnú notáciu ako pre DPKA,
pričom len zamieňame pravdepodobnosti za frekvencie. Môžeme ešte poznamenať, že DPKA
𝑀 z obrázku 3.2 zodpovedá transformácií DFKA 𝑀𝑓𝑟 na DPKA, podľa prechádzajúceho
algoritmu.

𝑞𝜆|40100 𝑞𝑎|30

𝑞𝑏|25 𝑞𝑎𝑎|5

𝑎 60

𝑏 50 𝑏 25 𝑎 5𝑎 50

𝑏 45

Obr. 3.3: Deterministický frekvenčný konečný automat

3.3.2 Frekvenčný prefixový stromový akceptor

Vstupom algoritmov zlučovania stavov je množina pozitívnych vzoriek 𝑆. Keďže tieto al-
goritmy pri učení využívajú relatívne frekvencie za účelom určenia dôveryhodnosti vzoriek
v množine 𝑆, bude táto upravená do vhodnej podoby a to konzistentného DFKA, ktorý
budeme nazývať frekvenčný prefixový stromový akceptor (FPSA). V tomto frekvenčnom ko-
nečnom automate bude každý stav zodpovedať práve jednému unikátnemu prefixu obecne
viacerých reťazcov z množiny 𝑆. Frekvencia prechodu 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑤, 𝑎, 𝑞𝑤·𝑎) potom reprezentuje
koľko reťazcov je tvorených prefixom 𝑤 · 𝑎 a ľubovoľným sufixom z Σ* (vrátane 𝜆). Frek-
vencia počiatočného stavu bude nenulová len pre stav reprezentujúci reťazec 𝜆, keďže tento
je zrejme prefixom každého reťazca z Σ*. Frekvencia koncového stavu bude reprezentovať
konkrétne frekvencie celých vzoriek [14, 6, 26]. Môžeme poznamenať, že grafická reprezen-
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tácia takto skonštruovaného frekvenčného automatu bude tvoriť stromovú štruktúru, čo je
ilustrované na obrázku 3.4.
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Obr. 3.4: Frekvenčný prefixový stromový akceptor

Pre ľubovoľnú množinu vzoriek 𝑆 teda vytvoríme FPSA 𝑀𝑆 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟) podľa
nasledujúceho algoritmu [14, 6, 26]:

∙ 𝑄 = {𝑞𝑤 | 𝑤 ∈ 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑆)}, kde 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑆) =
⋃︀

∀𝑤∈𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑤),
∙ ∀𝑤 · 𝑎 ∈ 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑆), 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑤, 𝑎, 𝑞𝑤·𝑎) = 𝑐𝑛𝑡𝑆(𝑤 · 𝑎 · Σ*),
∙ 𝐼𝑓𝑟(𝑞𝜆) = |𝑆|,
∙ ∀𝑤 ∈ 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥(𝑆), 𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑤) = 𝑐𝑛𝑡𝑆(𝑤).

3.3.3 Algoritmy zlučovania stavov

Ako už bolo spomenuté, jadrom algoritmov založených na zlučovaní stavov je identifikácia
kandidátnych dvojíc stavov 𝑞1, 𝑞2 ∈ 𝑄 aktuálneho DFKA 𝑀𝑓𝑟 za účelom porovnania ich
kompatibility. Ich kompatibilita je typicky úzko spojená s porovnaním pravdepodobností
𝑃𝑟𝑀𝑓𝑟,𝑞1(𝑤) a 𝑃𝑟𝑀𝑓𝑟,𝑞2(𝑤) pre všetky podstatné reťazce 𝑤 ∈ Σ*. Ak je daná kandidátna
dvojica stavov kompatibilná, tieto stavy budú zlúčené do jedného, čo zodpovedá generali-
zácií daného DFKA. Za účelom identifikovania kandidátnej dvojice definujeme tri kategórie
stavov [14]:

∙ Červené stavy reprezentujú stavy, ktoré už boli spracované a teda v budúcnosti už
nebudú navštívené. Tieto stavy sa taktiež budú vyskytovať vo výslednom automate.

∙ Modré stavy reprezentujú kandidátne stavy. Tieto stavy ešte neboli analyzované a
teda budú prehľadané za účelom testu kompatibility s niektorým z červených stavov.
Ak nejaký modrý stav nie je kompatibilný so žiadnym červeným stavom, sám sa stane
červeným.
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∙ Biele stavy sú stavy, ktoré ešte neboli navštívené a teda sa v budúcnosti stanú
modrými, či červenými stavmi.

Algoritmy zlučovania stavov začínajú s množinou vzoriek 𝑆 reprezentovanou pomocou
FPSA 𝑀𝑆 . Po vykonaní operácií zlúčenia ale obecne narušíme stromovú štruktúru tohto
automatu a teda sa dopracujeme ku konzistentnému DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟).
V tomto automate sa budú postupne vyhľadávať kandidátne dvojice tvorené jedným červe-
ným stavom 𝑞𝑟 a jedným modrým stavom 𝑞𝑏. Červený stav bude cieľovým stavom zlúčenia,
ktorý sa bude nachádzať v novom DFKA 𝑀 ′

𝑓𝑟: frekvenčné informácie pre modrý stav a
jeho následníkov sú vložené do červeného stavu a jemu zodpovedajúcich následníkov. Pre
ľubovoľný modrý stav 𝑞𝑏 bude navyše platiť zaujímavá vlastnosť. Stav 𝑞𝑏 bude vždy zodpo-
vedať koreňovému uzlu istého prefixového podstromu pôvodného FPSA 𝑀𝑆 . Modré stavy
nám teda reprezentujú istú hranicu medzi spracovanými stavmi počínajúcimi 𝑞𝜆 a zvyškami
prefixového stromu 𝑀𝑆 . Navyše, keďže 𝑞𝜆 je inicializovaný ako červený uzol, bude pre každý
modrý stav 𝑞𝑏 existovať stav 𝑞 ∈ 𝑄 a symbol 𝑎 ∈ Σ, pre ktorý platí 𝛿(𝑞, 𝑎) = 𝑞𝑏 [14].

Ak je dvojica (𝑞𝑟, 𝑞𝑏) kompatibilná, vykoná sa nad ňou operácia zlúčenia Stochastic-
Merge. Táto operácia najskôr napojí červený stav 𝑞𝑟 na predchodcu 𝑞 modrého stavu
𝑞𝑏. Toto zodpovedá predefinovaniu prechodu 𝛿(𝑞, 𝑎) = 𝑞𝑏 na prechod 𝛿(𝑞, 𝑎) = 𝑞𝑟 vrátane
zodpovedajúcej frekvencie prechodu. Následne je pre (𝑞𝑟, 𝑞𝑏) zavolaná rekurzívna operácia
skladania Stochastic-Fold [14].

Algoritmus 3: Stochastic-Merge
Vstup : Konzistentný DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟, 𝛿), červený stav 𝑞𝑟 ∈ 𝑄,

modrý stav 𝑞𝑏 ∈ 𝑄
Výstup: Konzistentný DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟, 𝛿) vytvorený zlúčením

stavu 𝑞𝑏 do 𝑞𝑟
Nájdi 𝑞 ∈ 𝑄 a 𝑎 ∈ Σ také, že 𝛿(𝑞, 𝑎 = 𝑞𝑏;
𝛿(𝑞, 𝑎)←− 𝑞𝑟;
𝛿𝑓𝑟(𝑞, 𝑎, 𝑞𝑟)←− 𝛿𝑓𝑟(𝑞, 𝑎, 𝑞𝑏);
return Stochastic-Fold(𝑀𝑓𝑟, 𝑞𝑟, 𝑞𝑏);

Operácia Stochastic-Fold je použitá na zabezpečenie deterministickosti výsledného
frekvenčného konečného automatu po zlúčení dvojice stavov (𝑞𝑟, 𝑞𝑏). Za týmto účelom skladá
prefixový podstrom s koreňom 𝑞𝑏 do výsledného červeného stavu 𝑞𝑟. V prvom kroku sa vy-
koná zväčšenie frekvencie koncového stavu daného červeného stavu o zodpovedajúcu hod-
notu pre modrý stav. Následne sa synchrónnym spôsobom preskúmavajú následníci týchto
stavov. Ak prechod 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎) v prefixovom podstrome nie je definovaný, nemusíme vykonať
žiadnu modifikáciu prechodu 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎). Naopak, ak 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎) je definovaný, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎) bude mo-
difikovaný vždy a to jedným z dvoch možných spôsobov. Ak je prechod 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎) definovaný,
zväčšíme jeho frekvenciu o frekvenciu prechodu 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎) a následne rekurzívnym spôsobom
zavoláme operáciu Stochastic-Fold na dvojicu následníkov (𝛿(𝑞𝑟, 𝑎), 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎)), pričom ná-
sledník červeného stavu preberá jeho rolu: ide o výsledný stav v novom DFKA. Ak 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎)
definovaný nie je, napojíme celý prefixový podstrom s koreňom 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎) na červený uzol 𝑞𝑟.
Toto zodpovedá definovaniu prechodu 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎) = 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎) vrátane zodpovedajúcej frekven-
cie prechodu. Na konci tejto operácie je modrý uzol 𝑞𝑏 odstránený spolu s ním spojenými
prechodmi [14].
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Algoritmus 4: Stochastic-Fold
Vstup : FKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟, 𝛿), stav 𝑞𝑟 ∈ 𝑄, stav 𝑞𝑏 ∈ 𝑄
Výstup: FKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟, 𝛿) vytvorený zložením stavu 𝑞𝑏 do 𝑞𝑟
𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑟)←− 𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑟) + 𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑏);
for každý definovaný prechod 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎), 𝑎 ∈ Σ do

if 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎) je definovaný then
𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑟, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎))←− 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑟, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎)) + 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑏, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎);
𝑀𝑓𝑟 ←− Stochastic-Fold(𝑀𝑓𝑟, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎), 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎));

else
𝛿(𝑞𝑟, 𝑎)←− 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎);
𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑟, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎))←− 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑏, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎));

end
end
Odstráň stav 𝑞𝑏 a s ním spojené prechody;
return 𝑀𝑓𝑟;

Algoritmus Alergia

Prvý algoritmus zo skupiny algoritmov zlučovania stavov, ktorý budeme v tejto práci štu-
dovať, je Alergia. Tento algoritmus pracuje lokálnym spôsobom: kompatibilita kandidátnej
dvojice stavov závisí len na frekvenčnej vzdialenosti ich sufixov, ktoré sú reprezentované
následnými stavmi FPSA, resp. aktuálneho kandidátneho DFKA [26].

Vstupom algoritmu Alergia je množina vzoriek 𝑆, parameter dôveryhodnosti 𝛼, čo je
reálne číslo z intervalu od 0 do 1, a prah 𝑡0 ∈ N. Prah 𝑡0 je použitý na preskočenie modrých
stavov, ktorých frekvencia je príliš malá na to, aby mohli byť považované za spoľahlivý
zdroj informácií. Dôvodom je, že v prípade nesprávneho zlúčenia s takýmto stavom môže
dôjsť k významnej a nesprávnej zmene automatu. Ako príklad môžeme uviesť stav FPSA,
pre ktorý existuje sufix (reprezentovaný jeho následnými stavmi) s malou frekvenciou, ale
mnohonásobne väčšou dĺžkou ako je veľkosť 𝑆: dlhý sufix bude potencionálne mnohokrát
zložený do krátkeho cyklu s vysokou frekvenciou tvoreného červenými stavmi [14].

Parameter 𝛼 kontroluje prísnosť testu kompatibility kandidátnej dvojice stavov, ktorý
Alergia definuje na základe Hoeffdingovej hranice [15]. Táto hranica definuje interval dôve-
ryhodnosti pre Bernoulliho premennú s pravdepodobnosťou 𝑝 a nameranú frekvenciu 𝑓 z 𝑛
pokusov, ktorý reprezentuje istú akceptovateľnú vzdialenosť a je definovaný ako⃒⃒⃒⃒

𝑝− 𝑓

𝑛

⃒⃒⃒⃒
<

√︂
1

2𝑛
ln

2

𝛼

s pravdepodobnosťou aspoň 1 − 𝛼. Alergia využíva Hoeffdingovú hranicu v operácií Dif-
ferent, ktorá je použitá na porovnanie dvoch ľubovoľných relatívnych frekvencií. Najskôr
pre obe relatívne frekvencie vypočíta interval dôveryhodnosti. Tieto intervaly sú následné
sčítané a porovnané s rozdielom relatívnych frekvencií. Ak rozdiel spadá do súčtu intervalov
dôveryhodnosti, operáciu Different vracia False, čo znamená, že relatívne frekvencie sú
dostatočne podobné. V opačnom prípade aspoň jedna relatívna frekvencia nepatrí do svojho
intervalu dôveryhodnosti, čo budeme považovať za nekompatibilný výsledok. Môžeme ešte
poznamenať, že operácia Different vráti zlý výsledok s pravdepodobnosťou maximálne
2𝛼, keďže počítame so sumou dvoch intervalov dôveryhodnosti [6].
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Algoritmus 5: Different
Vstup : 𝑓1, 𝑛1, 𝑓2, 𝑛2, parameter dôveryhodnosti 𝛼 > 0
Výstup: true, ak sú relatívne frekvencie 𝑓1

𝑛1
a 𝑓2

𝑛2
dostatočne blízke

if 𝑛1 == 0 or 𝑛1 == 0 then
return true;

end
return

⃒⃒⃒
𝑓1
𝑛1
− 𝑓2

𝑛2

⃒⃒⃒
<
(︁√︁

1
2 ln 2

𝛼

)︁(︁√︁
1
𝑛1

+
√︁

1
𝑛2

)︁
;

Na základe tejto operácie Alergia definuje test kompatibility Alergia-Compatible pre
dvojicu kandidátnych stavov (𝑞𝑟, 𝑞𝑏), kde 𝑞𝑟 je červený a 𝑞𝑏 je modrý stav. Na začiatku sú po-
mocou operácie Different porovnané podobnosti relatívnych frekvencií 𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑟)/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑟)
a 𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑏)/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑏). Potom sú taktiež porovnané frekvencie 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑟, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎))/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑟)
a 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑏, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎))/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑏) pre každý symbol 𝑎 ∈ Σ. Následne je táto operácie rekur-
zívnym spôsobom zavolaná pre všetky 𝑎 ∈ Σ na dvojicu následníkov (𝛿(𝑞𝑟, 𝑎), 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎)). Mô-
žeme poznamenať, že hĺbka rekurzie je konečná, keďže 𝑞𝑏 je koreň prefixového podstromu,
ktorý zrejme neobsahuje žiadne cykly. Ak prejdú všetky elementárne testy, operácia vracia
hodnotu True [14].

Algoritmus 6: Alergia-Compatible
Vstup : Konzistentný DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟, 𝛿), stav 𝑞𝑟 ∈ 𝑄, stav

𝑞𝑏 ∈ 𝑄, parameter dôveryhodnosti 𝛼 > 0
Výstup: true, ak sú stavy 𝑞𝑟 a 𝑞𝑏 kompatibilné
if Different(𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑟), 𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑟), 𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑏), 𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑏), 𝛼) then

return false;
end
for každý 𝑎 ∈ Σ do

if Different(𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑟, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎)), 𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑟), 𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑏, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎)), 𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑏), 𝛼)
then

return false;
end
if !Alergia-Compatible(𝑀𝑓𝑟, 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎), 𝛿(𝑞𝑏, 𝑎), 𝛼) then

return false;
end

end
return true;

Na obrázku 7 je možné vidieť pseudokód algoritmu Alergia. Tento algoritmus začne
vytvorením frekvenčného prefixového stromového akceptora 𝑀𝑆 pre vstupnú množinu vzo-
riek 𝑆. Následne inicializuje množinu červených stavov na 𝑅𝑒𝑑 = {𝑞𝜆} a množinu modrých
stavov na 𝐵𝑙𝑢𝑒 = {𝑞𝑎 | 𝑎 ∈ Σ ∩ 𝑝𝑟𝑒𝑓(𝑆)}. V hlavnom cykle sa na začiatku každej iterácie
vyberie jeden modrý stav 𝑞𝑏 z množiny 𝐵𝑙𝑢𝑒 na základe operácie Choose. Táto operácia
môže mať ľubovoľnú sémantiku, pričom sa často používa výber minimálneho prvku vzhľa-
dom na lexikografické usporiadanie stavov nad prefixami, ktoré reprezentujú. Následne sa
porovná frekvencia 𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑏) s hranicou 𝑡0 za účelom vyfiltrovania potencionálne nebez-
pečných zlúčení vzhľadom na malú frekvenciu daného stavu. Ak 𝑞𝑏 spĺňa túto požiadavku,
začne sa postupne prehľadávať množina červených stavov, až pokiaľ sa nenájde červený
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stav 𝑞𝑟 kompatibilný s 𝑞𝑏 vzhľadom na operáciu Alergia-Compatible. Poradie testovania
červených stavov nie je explicitne definované, ale rovnako ako v prípade modrých stavov
sa často používa výber v súlade s lexikografickým usporiadaním. Ak žiadny z červených
stavov nie je kompatibilný s 𝑞𝑏, zlúčenie sa nevykoná a 𝑞𝑏 sa stane červeným stavom, čo
zodpovedá pridaniu nového stavu do výsledného automatu. Inak sa za účelom zlúčenia kom-
patibilných stavov zavolá operácia Stochastic-Merge. Následne sa aktualizuje množina
modrých stavov tak, aby obsahovala hraničné stavy medzi spracovanými červenými stavmi
a ešte nenavštívenými bielymi stavmi. Po vyprázdnení množiny 𝐵𝑙𝑢𝑒 algoritmus našiel vý-
sledný DFKA 𝑀𝑓𝑟, ktorý zodpovedá zobecneniu vstupného FPSA 𝑀𝑆 . Tento automat je
nakoniec možné transformovať na štatisticky ekvivalentný DPKA 𝑀 podľa algoritmu v ka-
pitole 3.3.1. Je nutné ešte poznamenať, že Alergia negarantuje žiadnu vzdialenosť medzi
pravdepodobnostným jazykom generovaným výsledným DPKA 𝑀 a cieľovým pravdepo-
dobnostným jazykom. Je však dokázané, že so zväčšujúcou sa vstupnou množinou vzoriek
𝑆 tento algoritmus konverguje k cieľovému jazyku [14, 6].

Algoritmus 7: Alergia
Vstup : Množina vzoriek 𝑆, parameter dôveryhodnosti 𝛼 > 0, prah 𝑡0
Výstup: DPKA 𝑀
𝑀𝑆 ←− Fpsa(𝑆);
Red←− {𝑞𝜆};
Blue←− {𝑞 | ∃𝑎 ∈ Σ,∃𝑞𝑟 ∈ Red, 𝑞 = 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎)};
while Blue ̸= ∅ do

𝑞𝑏 ←− Choose(Blue);
𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑑←− false;
for každý 𝑞𝑟 ∈ Red do

if Alergia-Compatible(𝑀𝑆 , 𝑞𝑟, 𝑞𝑏, 𝛼) then
𝑀𝑓𝑟 ←−Stochastic-Merge(𝑀𝑆 , 𝑞𝑟, 𝑞𝑏);
𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑑←− true;
break;

end
end
if !𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑑 then

Red←− Red ∪ {𝑞𝑏};
end
Blue←− {𝑞 | ∃𝑎 ∈ Σ, ∃𝑞𝑟 ∈ Red, 𝑞 = 𝛿(𝑞𝑟, 𝑎) ∧ 𝑞 /∈ Red};

end
𝑀 ←− Dpka(𝑀𝑆);
return 𝑀 ;

Výrok 3.3.1 ([6]). Algoritmus Alergia po skončení vykonávania vráti deterministický prav-
depodobnostný konečný automat 𝑀 , pričom so zväčšujúcou sa vstupnou množinou vzoriek 𝑆
jazyk 𝐿(𝑀) konverguje k cieľovému pravdepodobnostnému jazyku. Tento algoritmus taktiež
skončí v čase, ktorý je polynomiálne zhora ohraničený vzhľadom k |𝑆|.

Alergia je pomerne flexibilný algoritmus vzhľadom na jeho možné modifikácie. Najčastej-
šie sa stretávame s dvomi typmi modifikácií: poradie vyberania modrých a červených stavov
a test kompatibility kandidátnej množiny stavov. V rámci tejto práce budeme vzhľadom
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na spôsob výberu stavov uvažovať iba klasické lexikografické usporiadanie nad množinou
modrých aj červených stavov. Na druhej strane sa budeme zaoberať hneď niekoľkými mo-
difikáciami testu kompatibility. Konkrétne pôjde o štatistické testy založené na chí kvadrát
teste, vierohodnostnom pomere, exaktnom binomickom teste, multinomickom teste, či ap-
roximácií binomického testu. Je možné si všimnúť, že na základe modifikácií štatistického
testu relatívnych frekvencií môžeme definovať celú skupinu algoritmov zlučovania stavov
pracujúcich lokálnym spôsobom [14].

Algoritmus MDI

Špeciálnym prípadom modifikácie algoritmu Alergia je algoritmus MDI. Na rozdiel od os-
tatných modifikácií neupravuje iba štatistický test relatívnych frekvencií, ale definuje úplne
nový test kompatibility, ktorý už pracuje globálnym spôsobom. Toto znamená, že kompati-
bilita dvojice kandidátnych stavov závisí na celom DFKA a nielen na štatistickej informácií
pre istú podmnožinu stavov, ako je to v prípade algoritmu Alergia. Konkrétne je kompati-
bilita založená na výpočte divergencie medzi DPKA, ktoré zodpovedajú DFKA pred a po
vykonaní skúšobného zlúčenia kandidátnej dvojice stavov. Výhodou takého testu je zrejme
teda možnosť ohraničiť divergenciu pravdepodobnostného frekvenčného automatu, ktorý je
vypočítaný v nasledujúcom kroku algoritmu [26].

Test kompatibility definovaný algoritmom MDI pracuje na základe výpočtu pomeru
KL divergencie a zmeny veľkosti DPKA pred a po vykonaní zlúčenia kandidátnej dvojice
stavov. V tomto kontexte budeme chápať veľkosť DPKA 𝑀 ako počet jeho stavov, pričom
ju označíme ako |𝑀 |. KL divergenciu medzi DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ) a DPKA 𝑀 ′ =
(𝑄′,Σ, 𝛿′𝑃 , 𝐼

′
𝑃 , 𝐹

′
𝑃 , 𝛿

′) vypočítame v súlade s kapitolou 3.3.1 ako

𝑑𝐾𝐿(𝑀,𝑀 ′) =
∑︁
𝑥∈Σ*

𝑃𝑟𝑀 (𝑥) ln𝑃𝑟𝑀 (𝑥)−
∑︁
𝑥∈Σ*

𝑃𝑟𝑀 (𝑥) ln𝑃𝑟𝑀 ′(𝑥).

Pre ľubovoľné dva DPKA 𝑀 a 𝑀 ′ potom výraz
∑︀

𝑥∈Σ* 𝑃𝑟𝑀 (𝑥) ln𝑃𝑟𝑀 ′(𝑥) počítame ako∑︁
𝑥∈Σ*

𝑃𝑟𝑀 (𝑥) ln𝑃𝑟𝑀 ′(𝑥) =
∑︁
𝑞𝑖∈𝑄

∑︁
𝑞𝑗∈𝑄′

∑︁
𝑎∈Σ

𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗𝛿𝑃 (𝑞𝑖, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑖, 𝑎)) ln 𝛿′𝑃 (𝑞𝑗 , 𝑎, 𝛿
′(𝑞𝑗 , 𝑎)) +

∑︁
𝑞𝑖∈𝑄

∑︁
𝑞𝑗∈𝑄′

𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗𝐹𝑃 (𝑞𝑖) ln𝐹 ′
𝑃 (𝑞𝑗),

kde 𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗 je pravdepodobnosť, že pre ľubovoľný (ale rovnaký) reťazec DPKA 𝑀 dosiahne
stav 𝑞𝑖 a zároveň DPKA 𝑀 ′ dosiahne stav 𝑞𝑗 . Je dôležité ešte poznamenať, že problematická
situácia, kedy 𝛿𝑃 (𝑞𝑖, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑖, 𝑎)) ̸= 0 a 𝛿′𝑃 (𝑞𝑗 , 𝑎, 𝛿

′(𝑞′𝑗 , 𝑎)) = 0, pri výpočte KL divergencie
algoritmom MDI nikdy nenastane. Toto vychádza zo sémantiky operácie Stochastic-
Merge, ktorá zaručí že 𝛿′𝑃 (𝑞𝑗 , 𝑎, 𝛿

′(𝑞′𝑗 , 𝑎)) ̸= 0, ak platilo 𝛿𝑃 (𝑞𝑖, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑖, 𝑎)) ̸= 0 pre DPKA
pred zlúčením stavov [14, 26].

Test kompatibility je realizovaný operáciou Mdi-Compatible pre dvojicu kandidát-
nych stavov (𝑞𝑟, 𝑞𝑏), kde 𝑞𝑟 je červený a 𝑞𝑏 je modrý stav DFKA 𝑀𝑓𝑟. Na začiatku sa
vykoná zlúčenie týchto stavov pomocou volania operácie Stochastic-Merge nad do-
časnou kópiou 𝑀𝑓𝑟 označenou ako 𝑀 ′

𝑓𝑟. Po skúšobnom zlúčení sa automaty 𝑀𝑓𝑟 a 𝑀 ′
𝑓𝑟

prevedú na zodpovedajúce DPKA 𝑀 a 𝑀 ′. Pre tieto sa vypočíta pomer KL divergencie
𝑑𝐾𝐿(𝑀,𝑀 ′) a rozdielu veľkosti automatov |𝑀 | − |𝑀 ′|. Vypočítaný pomer je porovnaný
s parametrom presnosti 𝛼 > 0, ktorý udáva jeho hornú hranicu za účelom rozhodnutia
kompatibility. Ak sme dosiahli dostatočné zmenšenie automatu pri dostatočne malej diver-
gencii, operácia vráti hodnotu True. Výsledný algoritmus dostávame nahradením operácie
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Alergia-Compatible za operáciu Mdi-Compatible v procedúre Alergia, pričom zvy-
šok algoritmu zostáva nezmenený [14, 26].

Algoritmus 8: Mdi-Compatible
Vstup : Konzistentný DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟, 𝛿), stav 𝑞𝑟 ∈ 𝑄, stav

𝑞𝑏 ∈ 𝑄, parameter presnosti 𝛼 > 0
Výstup: true, ak sú stavy 𝑞𝑟 a 𝑞𝑏 kompatibilné
𝑀 ′

𝑓𝑟 ←−Stochastic-Merge(𝑀𝑓𝑟, 𝑞𝑟, 𝑞𝑏);
𝑀 ←− Dpka(𝑀𝑓𝑟);
𝑀 ′ ←− Dpka(𝑀 ′

𝑓𝑟);
return 𝑑𝐾𝐿(𝑀,𝑀 ′)

|𝑀 |−|𝑀 ′| < 𝛼;

Nakoniec môžeme poznamenať, že pre algoritmus MDI nebola dokázaná konvergencia
[14]. Jeho výhoda však spočíva v možnosti počítania KL divergencie pre test kompatibility
iteratívnym spôsobom, čo umožňuje rádovo znížiť jeho časovú zložitosť [26].

Výrok 3.3.2 ([26]). Algoritmus MDI skonči v čase, ktorý je polynomiálne zhora ohraničený
vzhľadom k |𝑆|.
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Kapitola 4

Učenie automatov pre detekciu
anomálií v sieťovej prevádzke

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať učením konečných automatov v kontexte detek-
cie anomálií v rámci sieťovej prevádzky. Na začiatku zopakujeme princíp fungovania študo-
vaných učiacich algoritmov, čo nám umožní porovnať ich vhodnosť pre túto oblasti. V dru-
hej podkapitole ukážeme, ako je možné zo sieťovej prevádzky vytvoriť množinu vzoriek,
ktorá je hlavným vstupom samotných učiacich algoritmov. Následne priblížime konkrétny
význam naučených automatov. Taktiež vysvetlíme, ako je možné tento význam ovplyvniť
na základe predspracovania vstupnej sieťovej prevádzky. Nakoniec sa budeme zaoberať sa-
motným procesom detekcie anomálií. Za týmto cieľom predstavíme hneď niekoľko spôsobov
analýzy, pričom každý z nich sa zameriava na rozdielnu a potencionálne zaujímavú oblasť
detekcie.

4.1 Vhodnosť učiacich algoritmov
Z formálneho hľadiska množinu vzoriek 𝑆 nazývame úplnú, ak obsahuje pozitívne aj nega-
tívne vzorky, pričom pozitívne vzorky 𝑆+ zodpovedajú reťazcom cieľového jazyka a negatíve
vzorky 𝑆− naopak do cieľového jazyka nepatria. Ak množina vzoriek neobsahuje negatívne
vzorky, nazveme ju pozitívnou. Ako už bolo spomenuté, regulárne jazyky je možné efektívne
učiť len na základe úplnej množiny vzoriek, keďže negatívne vzorky sú kritické na rozlíšenie
a odmietnutie kandidátnych jazykov, ktoré sa od cieľového jazyka líšia práve v obsiahnutí
nejakých reťazcov z 𝑤 ∈ 𝑆− [12]. Naopak, za účelom učenia pravdepodobnostných regulár-
nych jazykov nám postačuje množina 𝑆+, čo je dokázané napríklad existenciou algoritmu
Alergia. V našom prípade bude množina 𝑆 zodpovedať sieťovej prevádzke zachytenej v rámci
cieľovej siete. Množina 𝑆+ bude teda reprezentovať štandardnú a správnu prevádzku, ktorú
sa snažíme naučiť v podobe konečného automatu. Naopak, množina 𝑆− predstavuje všetky
anomálie v monitorovanej sieti: útoky, neštandardné chovanie, či chyby samotných zariadení
a siete. Zo sémantiky úplnej množiny 𝑆 taktiež vyplýva, že pozitívne a negatívne vzorky
musia byť explicitne identifikovateľné. Všetky anomálie, ktoré sa vo vstupnej sieťovej pre-
vádzke nepodarí klasifikovať, budú považované za správne chovanie. Za účelom porovnania
vhodnosti študovaných algoritmov v kontexte detekcie anomálií teraz vysvetlíme, prípadne
zopakujeme, akým spôsobom tieto algoritmy tvoria výsledné konečné automaty na základe
množiny vzoriek 𝑆.
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Algoritmy 𝐿* a Λ* vytvárajú automaty s pomocou minimálne adekvátneho učiteľa tvo-
reného prorokmi Member a Equiv. Ako už bolo vysvetlené pri ich PAC modifikáciách, pro-
roka Equiv je možné aproximovať pomocou proroka náhodného vzorkovania Ex. Je zrejmé,
že tento prorok sémanticky zodpovedá postupnému výberu vzoriek zo vstupnej množiny 𝑆,
resp. ich generovaniu na základe zodpovedajúcich relatívnych frekvencií. Prorok Member
rozhoduje príslušnosť do cieľového jazyka. Toto znamená, že môže byť aproximovaný na
základe rozhodnutia príslušnosti do množiny 𝑆+, pričom pri dostatočnej veľkosti 𝑆+ (ak
pokrýva celú správnu prevádzku) dostávame presné chovanie. Samotný princíp týchto al-
goritmov spočíva v spresňovaní počiatočného kandidátneho úplného konečného automatu,
ktorý je značne obecný: má buď jeden, alebo dva stavy. Toto je realizované na základe
protipríkladov generovaných prorokom Ex. Dôležité je, že tieto algoritmy ihneď rozhodnú
príslušnosť protipríkladov do cieľového jazyka a teda je zaručené, že výsledný automat ne-
bude prijímať negatívne a naopak bude prijímať pozitívne protipríklady: pre ostatné reťazce
nemá explicitne definované chovanie. Princíp spresňovania potom zaručí postupné približo-
vanie k cieľovému jazyku, pričom sa potencionálne zachovávajú dodatočné regularity, ktoré
sú konzistentné s množinou 𝑆. Postupným spresňovaním sa zmienené algoritmy dopracujú
až k minimálnemu úplnému automatu konzistentnému s množinou 𝑆. Je teda jasné, že kva-
lita výsledného automatu vysoko závisí na charaktere a veľkosti tak množiny 𝑆+, ako aj
množiny 𝑆−.

Algoritmy Alergia a MDI učia pravdepodobnostné konečné automaty. Ako už bolo spo-
menuté, pridanie štatistických informácií dokáže istým spôsobom kompenzovať množinu
negatívnych vzoriek, čo umožňuje týmto algoritmom pracovať čisto na základe množiny
pozitívnych vzoriek 𝑆+. Spomínané algoritmy začínajú konštrukciou frekvenčného prefixo-
vého stromového akceptora, ktorý generuje jazyk 𝐿0 = 𝑆′+, kde 𝑆′+ obsahuje iba unikátne
reťazce z 𝑆+ (jedná sa o multimnožinu). Následne je tento automat v každej iterácií potenci-
onálne zobecnený na základe zlúčenia dvojice podobných stavov, pričom zo sémantiky tejto
operácie platí, že 𝐿𝑖−1 ⊆ 𝐿𝑖 pre 𝑖-ty kandidátny automat [6]. Jedná sa teda o opačný proces
ako v prípade algoritmov 𝐿* a Λ*: začíname veľmi konkrétnym automatom, ktorý je po-
stupne zobecňovaný so zachovaním garancie generovania nadmnožiny jazyka 𝑆′+. Za týmto
účelom Alergia zlučuje dvojice stavov, ktorých sufixové (následné) stavy sú dostatočne po-
dobné vzhľadom na ich zodpovedajúce relatívne frekvencie. Jedná sa teda o akýsi lokálny
štatistický test. Algoritmus MDI naopak pracuje globálnym spôsobom a to na základe vý-
počtu divergencie medzi generovanými kandidátnymi automatmi. V každej iterácií potom
dovoľuje iba také zobecnenie, ktoré zodpovedá dostatočne malej odchýlke v generovaných
pravdepodobnostných jazykoch ako celku. Oba algoritmy však pracujú za predpokladu, že
zobecnenia budú znamenať generovanie väčšej časti cieľového jazyka za cenu malej pravde-
podobnosti generovania reťazcov, ktoré do cieľového jazyka nepatria. Nakoniec ešte môžeme
poznamenať, že kvalita výsledných automatov rastie v závislosti na veľkosti 𝑆+.

Ako sme ukázali, algoritmy 𝐿* a Λ* kladú na učiaci proces väčšie obmedzenie ako Aler-
gia a MDI. Konkrétne, pre 𝐿* a Λ* je veľmi dôležitá nielen kvalita množiny 𝑆+, ale aj
kvalita (a hlavne existencia) množiny 𝑆−. Aby sme obecne zaistili dobré výsledky, 𝑆− by
mala obsahovať všetky nežiaduce vzorky, čo v našom prípade znamená všetky nežiaduce
anomálie. Reťazce mimo množiny 𝑆 budú totiž chápané ako nepodstatné: majú nulovú
pravdepodobnosť generovania a teda neovplyvňujú ukončovaciu podmienku 𝜖-aproximácie
v zmysle PAC učenia. Výsledné automaty ich teda môžu, ale nemusia prijímať, čo v kon-
texte detekcie anomálií nie je úplne vhodné. Takáto požiadavka na množinu 𝑆− je teda
veľmi obmedzujúca. Pri učení automatov na základe reálnej sieťovej prevádzky prakticky
nie je možné zabezpečiť jej splnenie. Potencionálne riešenie tohto problému môže spočívať
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v umelom generovaní vybraných anomálií. Stále by to však znamenalo, že naučený auto-
mat by bol obecne schopný správne klasifikovať len vygenerované anomálie. V prípade, že
je takýto výsledok postačujúci, použitie algoritmov 𝐿* a Λ* je určite možné. Jedná sa však
o komplikované riešenie, ktoré neposkytuje žiadne známe výhody voči použitiu algoritmov
Alergia a MDI, ktoré tento problém úplne obchádzajú.

V rámci tejto práce sme sa rozhodli zamerať na učenie pravdepodobnostných konečných
automatov a teda algoritmy Alergia a MDI. Prvým dôvodom bola nedostupnosť sieťovej
prevádzky 𝑆−, ktorá by obsahovala útoky, či iné anomálie. Toto znamená, že algoritmy
𝐿* a Λ* nemohli byť triviálne použité za účelom detekcie anomálií: výsledne automaty by
síce prijímali prevádzku z 𝑆+, ale pre ostatné reťazce by mali nešpecifikované chovanie.
Druhým dôvodom bol rozsah tejto práce. Aby sme mohli použiť 𝐿* a Λ*, bolo by nutné
navrhnúť a vytvoriť systém na generovanie umelých anomálií. Za týmto účelom by museli
byť známe konkrétne anomálie, ktoré je treba detegovať. Toto často znamená presnú znalosť
charakteru konkrétnej cieľovej siete, pričom táto nebola dostupná. Navyše, aj v prípade im-
plementácie takéhoto systému neexistuje žiadna garancia lepšieho výsledku, ako v prípade
algoritmov Alergia a MDI. Posledným a hlavným dôvodom je samotný stochastický cha-
rakter pravdepodobnostných konečných automatov. Naučený pravdepodobnostný automat
totiž štatisticky reprezentuje prevádzku v cieľovej sieti. Toto nám umožňuje vykonať štatis-
tické porovnanie naučeného automatu a ľubovoľnej ďalšej prevádzky z danej siete. Jedná sa
teda o dodatočný mechanizmus detekcie anomálií, ktorý umožňuje overiť štatistickú korekt-
nosť analyzovanej prevádzky. Vzhľadom na zmienené dôvody sa ďalej v tejto práci budeme
zaoberať len algoritmami Alergia a MDI.

4.2 Sieťová prevádzka ako množina vzoriek
Sieťová prevádzka je pomerne obecný pojem. V tejto práci ju budeme chápať ako výstup
dvoch základných spôsobov pasívneho monitorovania siete: zachytávanie paketov a export
tokov. Oba spôsoby majú svoje výhody a nevýhody. Zachytávanie paketov umožňuje ulo-
ženie a analýzu celých paketov a to vrátane konkrétnych dát uložených v ich tele (angl.
payload). Táto metóda obecne poskytuje najdetailnejší prehľad o tom, čo sa reálne deje
v danej sieti. Na druhej strane, vzhľadom na vysoké hardvérové požiadavky, zachytáva-
nie paketov nie je celkom vhodné pre vysokorýchlostné siete s hustou prevádzkou. Export
tokov pracuje na základe agregácie extrahovaných informácii z paketov do tokov. Takto
vytvorené toky sú exportované do centrálneho kolektora za účelom uloženia a analýzy. Vý-
znamným rozdielom je však to, že tokové informácie v sebe typicky obsahujú len vybrané
polia hlavičiek paketov a teda vo väčšine prípadov neposkytujú žiadne informácie o dátach
uložených v ich tele. Export tokov sa taktiež často používa spolu so vzorkovaním paketov,
čo umožňuje ďalšie redukovanie zložitosti následnej analýzy. Je teda zrejmé, že export tokov
na rozdiel od zachytávania paketov neposkytuje presný a detailný prehľad o dianí v sieti,
ale iba jeho súhrn. Táto metóda však redukuje nároky na architektúru a hardvér a teda
je obzvlášť vhodná pre vysokorýchlostné siete, či rýchlu, aj keď menej detailnú, analýzu
sieťovej prevádzky [16].

V kontexte učenia pravdepodobnostných automatov na základe sieťovej prevádzky nie
je podstatné, ktorú z týchto metód zvolíme. Algoritmy Alergia a MDI totiž kladú iba jediné
obmedzenie na vstupnú množinu 𝑆 a to, že musí obsahovať čisto pozitívne vzorky. Toto zna-
mená, že vstupná sieťová prevádzka nemôže obsahovať útoky, či iné anomálie, keďže tieto
by boli považované za štandardné chovanie. Zostáva nám teda iba vyriešiť samotnú trans-
formáciu sieťovej prevádzky na množinu vzoriek 𝑆. Za týmto účelom je nutné identifikovať
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mapovanie vstupnej prevádzky na jednotlivé symboly, čim definujeme abecedu učeného
pravdepodobnostného automatu. Ďalej je nutné určiť mapovanie vstupnej prevádzky na
samotné reťazce (vzorky). Tieto mapovania môžu byť v princípe úplne ľubovoľné. Ich výber
je však kritickým krokom vzhľadom na výsledný automat. Presne nám totiž určujú v akých
vstupných informáciách hľadáme regularity, resp. nám definujú samotnú sémantiku výsled-
ného automatu. V tejto práci sme identifikovali dva obecné postupy, pričom každý z nich
sa zameriava na rozdielnu oblasť analýzy paketov.

4.2.1 Mód paketov

Prvý postup mapuje každý unikátny paket, prípadne z neho extrahovanú podmnožinu in-
formácií, na jeden unikátny symbol. Vstupná abeceda Σ je tvorená všetkými takýmito
unikátnymi symbolmi, pričom každý reťazec 𝑥 ∈ Σ* potom reprezentuje istú postupnosť
paketov. Reťazce sú vo vstupnej sieťovej prevádzke identifikované na základe konceptu kon-
verzácií. Konverzáciu medzi unikátnou dvojicou zariadení budeme definovať ako skupinu za
sebou idúcich paketov, ktorá reprezentuje ukončenú transakciu. Ako príklad môžeme uviesť
protokol DNS. Jeho typická komunikácia sa skladá z transakcií typu dotaz-odpoveď, ktoré
majú nasledovnú štruktúru: DNS klient pošle dotaz DNS serveru a tento naň odpovie po-
žadovanou informáciou. V našom kontexte by každá takáto transakcia zodpovedala jednej
konverzácií.

Množina vzoriek 𝑆 je potom tvorená všetkými identifikovanými konverzáciami reprezen-
tovanými postupnosťami paketov v rámci vstupnej prevádzky. Tento postup budeme ďalej
nazývať mód paketov. Cieľom učenia pravdepodobnostných konečných automatov v móde
paketov je zachytenie štruktúry všetkých konverzácií, ktoré sa nachádzajú v danej prevádzke
a identifikácia regularít v rámci nich.

4.2.2 Mód konverzácií

Druhý postup budeme nazývať mód konverzácií. Tento mód bude mapovať každú unikátnu
konverzáciu prevádzky na jeden unikátny symbol. Vstupná abeceda Σ je tvorená všetkými
takýmito unikátnymi symbolmi, pričom každý reťazec 𝑥 ∈ Σ* potom reprezentuje istú
postupnosť konverzácií, resp. postupnosť postupností paketov, či z nich extrahovaných in-
formácií.

Z hľadiska sémantiky by postupnosti konverzácií mali zodpovedať príkladom správ-
nej sieťovej prevádzky. V ideálnom prípade by teda množina vzoriek 𝑆 mala obsahovať
všetky možné prípady správnej prevádzky. Je jasné, že takáto situácia nie je realistická
a teda je nutné ju nejakým spôsobom aproximovať. Za týmto účelom sa budeme snažiť
rozdeliť vstupnú prevádzku na niekoľko častí, resp. niekoľko reťazcov, pričom každý z nich
bude slúžiť ako kratší príklad správnej komunikácie. Konkrétne, pre každú unikátnu dvoj-
icu zariadení identifikujeme postupnosť konverzácií medzi nimi. Každú takúto postupnosť
následne rozdelíme na istý počet na seba nadväzujúcich podpostupností. Toto môžeme vy-
konať len za predpokladu, že komunikácie medzi rôznymi dvojicami zariadení sú na sebe
nezávislé. Samotný proces rozdelenia však nie je celkom triviálny. Hlavým dôvodom je to,
že v rámci postupnosti konverzácií neexistujú žiadne explicitné sémantické ani syntaktické
separátory. V tejto práci za účelom riešenia tohto problému predstavíme niekoľko jednodu-
chých heuristík. Ich cieľom bude rozdelenie reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠 ∈ Σ*, ktorý zodpovedá postup-
nosti všetkých konverzácií unikátnej dvojice zariadení, na 𝑛 nadväzujúcich podreťazcov
𝑐𝑜𝑛𝑣1, 𝑐𝑜𝑛𝑣2, . . . , 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑛 ∈ Σ*. Konkrétne budeme študovať nasledujúce heuristiky:
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∙ Heuristika okno spočíva v rozdelení reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠 na 𝑛 podreťazcov rovnakej dĺžky
zodpovedajúcej veľkosti okna win. Túto je možné vypočítať na základe zvoleného
parametra 𝑛 ako

win = |𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠|/𝑛.

∙ Heuristika náhodne okno spočíva v rozdelení reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠 na 𝑛 podreťazcov
náhodnej dĺžky. Jedná sa teda o určenie 𝑛 náhodných bodov separácie v rámci reťazca
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠. Táto heuristika vychádza z idey náhodného vzorkovania: každý podreťazec
zodpovedá náhodne veľkej správnej komunikácií.

∙ Heuristika maximálna vzdialenosť identifikuje vzdialenosti (v jednotkách počtu
konverzácií) medzi všetkými susednými opakovaniami ľubovoľnej konverzácie (sym-
bolu) v rámci reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠. Z týchto vzdialeností následne vyberá maximálnu vzdia-
lenosť md. Cieľom tejto heuristiky je vytvorenie podreťazcov, ktoré sú schopné ob-
siahnuť všetky nájdené (a teda aj najvzdialenejšie) opakovania konverzácií. Môžeme
poznamenať, že sa jedná o tzv. nenásytnú (angl greedy) stratégiu. Opakovania kon-
verzácie totiž reprezentujú potencionálne regularity, ktoré sa budeme snažiť zachytiť
pomocou algoritmov Alergia a MDI: cieľom je tvoriť podreťazce, ktoré môžu obsaho-
vať niekoľko rovnakých sekvencií konverzácií, ktoré tieto algoritmy dokážu zlúčiť do
cyklu. Za týmto účelom je taktiež použitý parameter škálovania 𝑠 > 0, ktorý slúži na
zvýšenie počtu potencionálnych opakovaní konverzácií v rámci vytvorených podreťaz-
cov. Reťazec 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠 je teda rozdelený na 𝑛 podreťazcov rovnakej dĺžky win, ktorá sa
vypočíta ako

win = md · 𝑠.

∙ Heuristika najviac frekventovaná vzdialenosť pracuje na podobnom princípe
ako heuristika maximálna vzdialenosť. V prvom kroku identifikuje vzdialenosti (v jed-
notkách počtu konverzácií) medzi všetkými susednými opakovaniami ľubovoľnej kon-
verzácie (symbolu) v rámci reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠. Z týchto vzdialeností následne vyberá
vzdialenosť s najväčšou frekvenciou mf. Cieľom tejto heuristiky je vytvorenie pod-
reťazcov, ktoré sú schopné obsiahnuť minimálne najviac frekventované opakovania
konverzácií. Týmto sa snažíme zaistiť zachytenie aspoň najčastejšej, resp. najdôle-
žitejšej potencionálnej regularity. Parameter škálovania 𝑠 > 0 je použitý rovnakým
spôsobom, ako v predchádzajúcom prípade. Reťazec 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠 potom delíme na základe
veľkosti okna

win = mf · 𝑠.

∙ Heuristika maximálna z najviac frekventovaných vzdialeností kombinuje pred-
chádzajúce dve heuristiky. Na začiatku identifikuje najviac frekventovanú vzdialenosť
(v jednotkách počtu konverzácií) zo všetkých susedných opakovaní pre každú uni-
kátnu konverzáciu (symbol) v rámci reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠. Z týchto vzdialeností následne
vyberie maximálnu vzdialenosť mdmf. Cieľom tejto heuristiky je vytvorenie podre-
ťazcov, ktoré sú schopné obsahovať všetky nájdené (a teda aj najvzdialenejšie) opako-
vania konverzácií v rámci najviac frekventovaných opakovaní. Parameter škálovania
𝑠 > 0 má opäť rovnaký význam. Veľkosť okna použitú na rozdelenie reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠
vypočítame v tomto prípade ako

win = mdmf · 𝑠.
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∙ Heuristika bez rozdelenia naopak nevykonáva žiadne rozdelenie reťazca 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠.
Toto znamená, že množina vzoriek bude obsahovať práve jeden reťazec pre každú uni-
kátnu dvojicu komunikujúcich zariadení. Je zrejmé, že sa jedná o porušenie obecného
predpokladu množiny vzoriek: táto by mala obsahovať čo najviac reťazcov genero-
vaných podľa istého stochastického zdroja. V tomto prípade sa však zameriame na
špecifickú situáciu, v ktorej algoritmy Alergia a MDI môžu potencionálne fungovať.
Toto ilustrujeme na príklade pre práve dve komunikujúce zariadenia. Ako už bolo
spomenuté, algoritmy Alergia a MDI reprezentujú 𝑆 ako FPSA. V prípade dvoch ko-
munikujúcich zariadení by platilo, že 𝑆 = {𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠}. FPSA by mal teda podobu stromu
práve o jednej vetve, pričom každý jeho prechod by mal priradenú relatívnu frekvenciu
1/1. V prípade značne periodickej komunikácie bude takýto FPSA obsahovať stavy
s rovnakými, resp. dostatočne podobnými sufixmi dĺžky rovnej násobku danej peri-
ódy opakovania. Je teda možné, že algoritmy Alergia a MDI identifikujú a zlúčia tieto
stavy, čim zložia FPSA do kompaktnejšej verzie, v ktorej bude periodicita zachytená
pomocou cyklov. Toto je ilustrované na obrázku 4.1. Podobná situácia by nastala
aj v prípade viacerých komunikujúcich zariadení, keďže jednotlivé vetvy FPSA sú na
sebe nezávislé: líšia sa v použitých symboloch (za predpokladu identifikácie zariadení).

𝑞0|0 𝑞1|0 𝑞2|0 𝑞3|0 𝑞4|0 𝑞5|0 𝑞6|0
𝑐𝑜𝑛𝑣1

1
1 𝑐𝑜𝑛𝑣2

1
1 𝑐𝑜𝑛𝑣1

1
1 𝑐𝑜𝑛𝑣2

1
1 𝑐𝑜𝑛𝑣1

1
1 𝑐𝑜𝑛𝑣2

1
1 . . .

merge

Obr. 4.1: FPSA pre periodickú komunikáciu (v podobe DPKA)

Na základe predstavených heuristík je potom možne zo vstupnej sieťovej prevádzky vy-
tvoriť množinu vzoriek 𝑆 v móde konverzácií. Táto však bude obecne obsahovať len veľmi
malý počet reťazcov relatívne k jej sémantike (všetky správne komunikácie). Vzniknutý
problém je možné zamedziť priamočiarym zväčšením vstupnej prevádzky. Za účelom jeho
riešenia bol taktiež navrhnutý alternatívny spôsob detekcie anomálií, ktorý bude vysvetlený
v podkapitole 4.4.2. Cieľom učenia pravdepodobnostných konečných automatov na základe
sieťovej prevádzky v móde konverzácií je zachytenie štruktúry všetkých vytvorených pod-
postupností konverzácií a identifikácia regularít v rámci nich. Inak povedané, snažíme sa
odvodiť vzťahy medzi samotnými konverzáciami. Motiváciou tohto módu sú komunikácie,
v rámci ktorých konverzácia zodpovedá jednotke zmeny interného stavu, či komunikácie
s periodickým chovaním. Ako príklad môžeme uviesť protokol IEC 104, ktorého komuniká-
cia môže zodpovedať periodickému dotazovaniu senzorov o namerané hodnoty. V takejto
komunikácií by cieľom použitia módu konverzácií bolo zachytenie periodického vzťahu me-
dzi konverzáciami a pomocou neho detegovať prípadné neperiodické anomálie.

4.3 Učenie automatov a ich sémantika
V predchádzajúcej podkapitole sme ukázali, ako je možné zo vstupnej sieťovej prevádzky
vytvoriť množinu vzoriek 𝑆. Samotný učiaci proces spočíva v priamočiarej aplikácií algorit-
mov Alergia, či MDI na túto množinu. Tieto algoritmy majú iba jeden účel a to identifikovať
deterministický pravdepodobnostný konečný automat zodpovedajúci cieľovému pravdepo-
dobnostnému jazyku, podľa ktorého bola vygenerovaná množina vzoriek 𝑆. Výsledný au-
tomat potom vždy garantuje príjem jazyka 𝐿 ⊇ 𝑆′, kde 𝑆′ obsahuje iba unikátne reťazce
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z 𝑆 (jedná sa o multimnožinu). Reťazce z rozdielu množín 𝐿 a 𝑆′ reprezentujú novú časť
generovaného jazyka naučenú na základe podobností, ktoré boli identifikované v rámci učia-
ceho procesu. V kontexte učenia sieťovej prevádzky to teda znamená, že výsledný automat
prijíma všetku vstupnú prevádzku rozšírenú o identifikované regularity v danej komunikácií.

Je asi zrejmé, že konkrétny význam výsledného automatu úzko súvisí s vybraným spôso-
bom identifikácie symbolov a reťazcov v rámci vstupnej prevádzky, resp. s konkrétnou podo-
bou množiny vzoriek 𝑆. Toto vychádza už zo spomínaného faktu, že učiace algoritmy majú
jediný účel: identifikovať cieľový pravdepodobnostný jazyk konzistentný s 𝑆. Zmena podoby
množiny 𝑆 je teda prakticky jediný spôsob ako môžeme ovplyvniť sémantiku výsledného
automatu bez modifikácie samotných učiacich algoritmov. V predchádzajúcej kapitole sme
predstavili dva obecné postupy konštrukcie množiny 𝑆 a to mód paketov a mód konverzácií.
Oba módy pracujú na najnižšej úrovni s paketmi: v móde paketov jednému symbolu zod-
povedá jeden paket a v móde konverzácií jednému symbolu zodpovedá postupnosť paketov
tvoriaca konverzáciu. Predspracovaním samotných paketov teda môžeme ďalej špecifikovať
sémantiku výsledného automatu. Jeho príkladom môže byť extrakcia relevantných informá-
cií z paketov: môžeme požadovať detekciu anomálií, ktoré sú závisle len na určitých poliach
ich hlavičky, či naopak konkrétnych hodnotách v rámci ich tela. V takomto prípade je nutné
extrahovať iba relevantné časti paketov, aby sa zamedzil vplyv irelevantných informácií na
učiaci proces. Extrahovaná podmnožina informácií z paketu potom tento paket reprezentuje
v rámci množiny vzoriek a teda aj v rámci výsledného pravdepodobnostného automatu. Na
základe tohto príkladu je možné pozorovať, že spôsob predspracovania paketov úzko súvisí
z konkrétnymi anomáliami, ktoré chceme vo výsledku detegovať.

Na záver sa teda budeme bližšie zaoberať vplyvom procesu predspracovania paketov na
sémantiku výsledného automatu. Za týmto účelom je nutné ešte raz zdôrazniť, že predspra-
covanie nám určuje konkrétnu podobu paketov v rámci vstupnej sieťovej prevádzky, resp.
konkrétnu podobu symbolov v rámci množiny 𝑆. Práve všetky unikátne symboly z množiny
𝑆 nám tvoria abecedu výsledného automatu. Tento automat potom zrejme nebude prijímať
žiadne reťazce, ktoré obsahujú iné neznáme symboly. V kontexte sieťovej prevádzky bez
predspracovania paketov toto znamená, že výsledný automat nebude prijímať žiadne kon-
verzácie (resp. postupnosti konverzácií), ktoré obsahujú neznáme pakety. Takéto správanie
je pre detekciu anomálií obecne žiadané. Na druhej strane je v prípade symbolov tvore-
ných celými paketmi veľmi obmedzujúce. Príkladom môžu byť pakety, ktoré majú rovnakú
hlavičku, pričom prenášajú rozdielne, ale korektné dáta v ich telách: vo väčšine situácií je
nerealistické požadovať, aby vstupná sieťová prevádzka zahŕňala všetky možné pakety, ktoré
vo svojom tele obsahujú korektné dáta. Presne z tohto dôvodu je proces predspracovania
paketov veľmi dôležitý. Každý paket totiž môžeme reprezentovať pomocou množiny z neho
extrahovaných relevantných informácií (napríklad IP adresa, port, či ďalšie polia hlavičky),
pričom informácie irelevantné vzhľadom na požadované anomálie budú abstrahované. Takto
extrahovanú množinu informácií potom môžeme chápať ako istú šablónu, ktorá obecne zod-
povedá viacerým paketom. Jedná sa teda o podobný postup ako pri extrahovaní tokových
informácií. V rámci procesu predspracovania paketov je taktiež možné požadovať abstrak-
ciu nad rámec extrakcie informácií. Typicky sa potom jedná o generalizáciu paketov na
základe externých informácií zo samotných pravidiel, či sémantiky protokolu. Cieľom ta-
kejto abstrakcie je akési dodatočné rozšírenie jazyka prijímaného výsledným automatom
o reťazce, ktoré sú vzhľadom k požadovaným anomáliám správne, no explicitne sa nenachá-
dzajú vo vstupnej sieťovej prevádzke. Konkrétny príklad predspracovania paketov, vrátane
abstrakcie založenej na dodatočných informáciách, bude ilustrovaný v kapitole 5.
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4.4 Detekcia anomálií na základe naučených automatov
V tejto podkapitole priblížime konkrétne metódy detekcie anomálií na základe pravdepo-
dobnostných automatov naučených v súlade s predchádzajúcim postupom. Najskôr však
musíme definovať, čo budeme chápať ako vstup samotnej detekcie. V tejto práci sme sa
rozhodli pre detekciu založenú na analýze sieťovej prevádzky, ktorá je získaná ako výstup
zachytávania paketov, či exportu tokov. Hlavným vstupom detekcie anomálií je teda ana-
lyzovaná sieťová prevádzka typicky zachytená v rovnakej sieti ako prevádzka použitá na
naučenie automatu 𝑀 , na základe ktorého je vykonaná samotná detekcia. Principiálne, na
analyzovanú prevádzku nie sú kladené žiadne obmedzenia vzhľadom na jej veľkosť, či ča-
sový úsek zachytenia, relatívne k prevádzke použitej na učenie. Jedinú vlastnosť, ktorú by
mali spĺňať obe prevádzky je dostatočná reprezentatívnosť. Tento fakt môže predstavovať
podstatnú výhodu navrhovaných spôsobov detekcie.

Za účelom detekcie anomálií v analyzovanej prevádzke, musí byť táto spracovaná rovna-
kým spôsobom ako sieťová prevádzka použitá na učenie. Inak povedané, proces vytvorenia
množiny analyzovaných vzoriek 𝐴 sa musí úplne zhodovať s procesom vytvorenia množiny
vzoriek 𝑆, na základe ktorej bol vytvorený 𝑀 . Toto nám zaručí kompatibilitu reťazcov
v množine 𝐴 s naučeným automatom 𝑀 . V súlade s podkapitolou 4.2 teda rozlišujeme
množinu analyzovaných vzoriek v móde paketov, alebo v móde konverzácií.

4.4.1 Detekcia anomálií v móde paketov

Prvý spôsob detekcie je založený na móde paketov. Jeho princíp spočíva v kontrole mož-
nosti vygenerovania konverzácií obsiahnutých v analyzovanej prevádzke pomocou naučeného
DPKA v móde paketov. Cieľom tejto detekcie je odhalenie anomálií v rámci štruktúry jed-
notlivých konverzácii. Inak povedané, snaží sa identifikovať konverzácie, ktoré sú vzhľadom
k štandardnej komunikácií v danej sieti neznáme, či štrukturálne chybné.

Vstupom detekcie je formálne DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ) naučený na základe mno-
žiny vzoriek 𝑆 v móde paketov a analyzovaná sieťová prevádza. V prvom kroku je na
analyzovanú prevádzku aplikovaný proces predspracovania paketov, ktorý je zhodný s pro-
cesom použitým pre množinu 𝑆. Následne je v súlade s módom paketov vytvorená množina
analyzovaných vzoriek 𝐴. V posledom kroku je pre každý reťazec 𝑤 ∈ 𝐴 vypočítaná pravde-
podobnosť jeho vygenerovania 𝑃𝑟𝑀 (𝑤). Ak platí 𝑃𝑟𝑀 (𝑤) ̸= 0, reťazec 𝑤, ktorý reprezentuje
istú konverzáciu, je klasifikovaný ako správny. V opačnom prípade je 𝑤 klasifikovaný ako
anomálny. Na záver môžeme ešte poznamenať, že reťazec s pravdepodobnosťou vygenerova-
nia blízkou nule môže byť chápaný ako potencionálna anomália. Túto situáciu však v rámci
tejto práce nebudeme podrobnejšie rozoberať.

4.4.2 Detekcia anomálií v móde konverzácií

Druhý spôsob detekcie je naopak založený na móde konverzácií. Jeho princíp spočíva v kon-
trole možnosti vygenerovania postupností konverzácií obsiahnutých v analyzovanej pre-
vádzke pomocou naučeného DPKA v móde konverzácií. Cieľom tejto detekcie je identifiká-
cia anomálií v rámci štruktúry postupnosti konverzácií. V tomto prípade predpokladáme,
že naučený automat v sebe zachytil isté regularity v komunikácií, ktoré môžu zodpovedať
periodicite, či komunikácií s pevnou štruktúrou: napríklad inicializačná konverzácia, jedna
alebo viacero dátových konverzácií a ukončovacia konverzácia. Snažíme sa teda detegovať
neznáme vzory vzhľadom na naučené vzťahy medzi konverzáciami.
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Vstupom je potom DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ) naučený na základe množiny vzoriek
𝑆 v móde konverzácií a analyzovaná sieťová prevádza. Rovnako ako v predchádzajúcom prí-
pade je analyzovaná prevádzka v prvom kroku predspracovaná rovnakým procesom, aký bol
použitý na učenú prevádzku. V ďalšom kroku je na základe takto predspracovanej prevádzky
vytvorená množina analyzovaných vzoriek 𝐴 v móde konverzácií pomocou heuristiky bez
rozdelenia. Množina 𝐴 teda bude obsahovať práve jeden reťazec pre každú unikátnu dvojicu
komunikujúcich zariadení, ktorý zodpovedá postupnosti príslušných konverzácií. Detekcia
anomálií v tomto prípade už nie je úplne priamočiara. Toto vychádza z problému predsta-
veného v kapitole 4.2.2: množina 𝑆 obecne obsahuje len veľmi malý počet reťazcov relatívne
k jej sémantike (všetky správne prevádzky v danej sieti). Nemáme teda žiadnu garanciu,
že DPKA 𝑀 bude generovať vôbec nejaký reťazec 𝑤 ∈ 𝐴. Hlavným problémom je to, že
počiatočný stav DPKA 𝑀 zodpovedá začiatku len malého počtu naučených správnych ko-
munikácií, resp. naučených reťazcov. Bolo by teda chybné predpokladať, že reťazec 𝑤 ∈ 𝐴
je jedným z nich. Analogický problém nastáva pre koncové stavy.

Za účelom riešenia týchto problémov navrhujeme alternatívny spôsob výpočtu prav-
depodobnosti vygenerovania reťazca 𝑃𝑟𝑀 (𝑤). Tento výpočet je založený na transformácií
DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ) na nový automat 𝑀 ′ = (𝑄,Σ, 𝛿′𝑃 , 𝐼

′
𝑃 , 𝐹

′
𝑃 ), kde:

∙ 𝛿′𝑃 vznikne dodefinovaním prechodov ∀𝑎 ∈ Σ, 𝛿𝑃 (𝑞, 𝑎, 𝑞𝑠) = 1 pre všetky koncové stavy
𝑞 ∈ 𝑄,𝐹𝑃 (𝑞) ̸= 0, pričom 𝑞𝑠 je počiatočný stav DPKA 𝑀 .

∙ ∀𝑞 ∈ 𝑄, 𝐼 ′𝑃 (𝑞) = 1.
∙ ∀𝑞 ∈ 𝑄,𝐹 ′

𝑃 (𝑞) = 1.
Intuitívne, cieľom tejto transformácie je umožnenie generovania všetkých reťazcov, pod-
reťazcov a nadreťazcov pôvodného automatu 𝑀 : tieto taktiež zodpovedajú správnej pre-
vádzke. Takouto transformáciou však porušíme hneď niekoľko nutných podmienok DPKA
a to vrátane korektného pravdepodobnostného rozloženia. Pravdepodobnosti generovania
reťazcov podľa automatu 𝑀 ′ teda vôbec nebudú korektné. Na druhej strane však musíme
pripomenúť sémantiku naučeného DPKA 𝑀 . V našom kontexte by mal totiž generovať
všetky možné korektné sieťové prevádzky. Je však zrejmé, že reálne tohto schopný nikdy
nebude. Naopak, dokáže generovať iba relatívne malý počet správnych prevádzok. Prav-
depodobnosti generovania reťazcov podľa naučeného DPKA 𝑀 teda taktiež nezodpove-
dajú realite. Strata korektnosti jednotlivých pravdepodobností pri transformácií 𝑀 na 𝑀 ′

nás preto obecne nebude zaujímať. Automat 𝑀 ′ budeme totiž používať čisto za účelom
klasifikácie anomálnych reťazcov. Sémanticky bude teda zodpovedať klasickému nepravde-
podobnostnému automatu. Spomínaná transformácia je taktiež dôvodom, prečo množinu
analyzovaných vzoriek 𝐴 tvoríme pomocou heuristiky bez rozdelenia. Transformácia 𝑀 na
𝑀 ′ v kombinácií s ostatnými heuristikami totiž vedie k akejsi strate nadväznosti rozdele-
ných podreťazcov v analyzovanej prevádzke: každý vytvorený podreťazec môže začínať a
končiť v ľubovoľnom stave 𝑀 ′.

Samotná klasifikácia reťazcov 𝑤 ∈ 𝐴 je potom vykonaná na základe určenia pravde-
podobnosti 𝑃𝑟′𝑀 ′(𝑤). Táto zodpovedá maximálnej pravdepodobnosti vygenerovania 𝑤 ako
reťazca, podreťazca, či nadreťazca v pôvodnom automate 𝑀 . Vypočítame ju ako maximum
zo všetkých pravdepodobností {𝑃𝑟𝑀 ′,𝑞(𝑤) | 𝑞 ∈ 𝑄}. Ak platí 𝑃𝑟′𝑀 ′(𝑤) ̸= 0, reťazec 𝑤, ktorý
reprezentuje istú postupnosť konverzácií, je klasifikovaný ako správny. V opačnom prípade
je 𝑤 klasifikovaný ako anomálny. Na záver je nutné pripomenúť, že počítaná pravdepodob-
nosť 𝑃𝑟′𝑀 ′(𝑤) nie je vôbec reprezentatívna a slúži len za účelom klasifikácie. Celkovo sa teda
jedná o čisto heuristický prístup, ktorý nie je teoreticky podložený a teda bude chápaný
ako experimentálny.
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4.4.3 Detekcia anomálií na základe frekvenčnej analýzy

Ako už bolo spomenuté, veľkou výhodou algoritmov Alergia a MDI je stochastický charak-
ter nimi naučených automatov. V kontexte učenia sieťovej prevádzky toto znamená získanie
stochastickej reprezentácie komunikácie v cieľovej sieti. Je preto možné štatisticky porovnať
naučený automat a ľubovoľnú ďalšiu sieťovú prevádzku. Toto nám umožňuje použiť hneď
niekoľko metód pracujúcich na princípe štatistickej analýzy. Cieľom týchto metód je potom
identifikácia anomálií v podobe štatistických výchyliek v rámci výskytu jednotlivých kon-
verzácií v naučenej a analyzovanej sieťovej prevádzke. Vychádzajú teda z predpokladu, že
v prípade správneho chovania by mali byť pravdepodobnosti výskytu ľubovoľnej konverzácie
v oboch prevádzkach dostatočne podobné. Za týmto účelom však musíme požadovať, aby
analyzovaná prevádzka bola dostatočne štatisticky reprezentatívna. Toto typicky znamená
dostatočne dlhé časové okno zachytenia.

Ako prvú z týchto metód si uvedieme detekciu založenú na frekvenčnej analýze. Jej
princíp spočíva vo frekvenčnom porovnaní naučeného DFKA a analyzovanej prevádzky.
Konkrétne sa porovnávajú relatívne frekvencie výskytu jednotlivých konverzácií v rámci
týchto reprezentácií. Intuitívne sa teda snažíme zistiť, či sú pomery výskytu jednotlivých
konverzácií v učenej a analyzovanej prevádzke rovnaké. Týmto môžeme detegovať neštan-
dardné situácie, ako napríklad výpadky, či chybné konfigurácie zariadení.

Vstupom tejto metódy je DFKA 𝑀𝑓𝑟 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑓𝑟, 𝐼𝑓𝑟, 𝐹𝑓𝑟) naučený na základe mno-
žiny vzoriek 𝑆 v móde paketov, parameter podobnosti 𝜀 a analyzovaná sieťová prevádza.
Dôvod použitia módu paketov je celkom intuitívny: budeme štatisticky analyzovať výskyty
konverzácií a teda tieto musia zodpovedať jednotlivým vzorkám. Aby sme predišli nedo-
rozumeniu pripomíname, že algoritmy Alergia a MDI interne učia DFKA, pričom tento je
transformovaný na DPKA až v poslednom voliteľnom kroku. Získať DFKA 𝑀𝑓𝑟 je teda
triviálny problém. V prvom kroku je analyzovaná sieťová prevádzka predspracovaná rov-
nakým štýlom ako množina 𝑆. Následne je vytvorená množina analyzovaných vzoriek 𝐴
v móde paketov. V ďalšom kroku je množina 𝐴 transformovaná do vhodnejšej reprezentá-
cie v kontexte frekvenčnej analýzy a to FPSA 𝑀𝐴 = (𝑄′,Σ, 𝛿′𝑓𝑟, 𝐼

′
𝑓𝑟, 𝐹

′
𝑓𝑟). Za týmto účelom

je použitý algoritmus z kapitoly 3.3.2. Nakoniec je vykonané frekvenčné porovnanie DFKA
𝑀𝑓𝑟 a DFKA 𝑀𝐴 (FPSA vždy spĺňa podmienky DFKA).

Frekvenčné porovnanie automatov 𝑀𝑓𝑟 a 𝑀𝐴 spočíva v postupnom rozhodnutí podob-
nosti pre všetky zodpovedajúce dvojice relatívnych frekvencií v rámci daných automatov.
Podobnosť ľubovolnej dvojice relatívnych frekvencií 𝑓1/𝑛1 a 𝑓2/𝑛2 je rozhodnutá na zá-
klade hodnoty vstupného parametra 𝜀. Ak platí |𝑓1/𝑛1 − 𝑓2/𝑛2| ≤ 𝜀, relatívne frekvencie
sú dostatočne podobné. V opačnom prípade sme detegovali štatistickú výchylku, čo zod-
povedá pozitívnej detekcií anomálie: analyzovaná prevádzka sa štatisticky líši od naučenej
prevádzky. Inak povedané, automaty 𝑀𝑓𝑟 a 𝑀𝐴 nie sú frekvenčne kompatibilné. Dôvodom
porovnávania relatívnych frekvencií miesto zodpovedajúcich pravdepodobností je možnosť,
resp. nutnosť, určenia dôveryhodnosti štatistickej informácie: ak je frekvencia príliš malá a
teda nedôveryhodná, porovnanie je preskočené.

Proces porovnania daných automatov začína dvojicou stavov (𝑞𝑠, 𝑞
′
𝑠), kde 𝑞𝑠 je počia-

točný stav 𝑀𝑓𝑟 a 𝑞′𝑠 je počiatočný stav 𝑀𝐴. Pre túto dvojicu sa najskôr porovnajú relatívne
frekvencie koncového stavu ako⃒⃒

𝐹𝑓𝑟(𝑞𝑠)/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑠)− 𝐹 ′
𝑓𝑟(𝑞

′
𝑠)/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞′𝑠)

⃒⃒
≤ 𝜀.

Následne sú porovnané relatívne frekvencie ich prechodov pre každý symbol 𝑎 ∈ Σ ako⃒⃒
𝛿𝑓𝑟(𝑞𝑠, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑠, 𝑎))/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞𝑠)− 𝛿′𝑓𝑟(𝑞′𝑠, 𝑎, 𝛿′(𝑞′𝑠, 𝑎))/𝐹𝑅𝐸𝑄(𝑞′𝑠)

⃒⃒
≤ 𝜀.
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Ak pre dvojicu stavov (𝑞𝑠, 𝑞
′
𝑠) uspejú všetky elementárne porovnania podobností, pro-

ces frekvenčného porovnania pokračuje rekurzívnym spôsobom pre dvojice následníkov
(𝛿(𝑞𝑠, 𝑎), 𝛿′(𝑞′𝑠, 𝑎)) pre všetky 𝑎 ∈ Σ.

4.4.4 Detekcia anomálií na základe analýzy distribúcií

Ako poslednú predstavíme detekciu anomálií založenú na analýze pravdepodobnostných
distribúcií. Rovnako ako v prechádzajúcom prípade sa jedná o jednu z metód štatistickej
analýzy. Jej princíp spočíva v pravdepodobnostnom porovnaní naučeného DPKA a analy-
zovanej sieťovej prevádzky. Za týmto účelom využíva fakt, že každý DPKA generuje nejaký
pravdepodobnostný jazyk, resp. zodpovedá nejakej pravdepodobnostnej distribúcií 𝒟 nad
množinou všetkých reťazcov Σ*. Táto metóda bude teda porovnávať pravdepodobnostnú
distribúciu 𝒟 reprezentujúcu naučený DPKA s pravdepodobnostnou distribúciou 𝒟′ re-
prezentujúcu analyzovanú sieťovú prevádzku. Samotné porovnanie je vykonané pomocou
už známeho výpočtu Euklidovskej vzdialenosti 𝐿2(𝒟,𝒟′) a Kullback–Leibler divergencie
𝑑𝐾𝐿(𝒟,𝒟′). Na ich základe totiž dokážeme konkrétne kvantifikovať, ako veľmi sú dané
distribúcie štatisticky rozdielne.

Tento spôsob analýzy taktiež implicitne rieši problém s dôveryhodnosťou štatistických
informácií a to dokonca presnejšie, ako pomocou relatívnych frekvencií. Pri použití rela-
tívnych frekvencií totiž malú frekvenciu typicky vždy pokladáme za nedôveryhodnú, čo
však obecne nezodpovedá reálnej situácií. Toto môžeme demonštrovať na nasledujúcom
príklade. Predpokladajme, že porovnávame relatívne frekvencie 100/1000 a 1/10, ktoré sa
viažu na istú udalosť z dvoch obecne rôznych množín vzoriek. Potom môže nastať práve
jedna z dvoch nasledujúcich situácií: množiny vzoriek nie sú generované rovnakým zdro-
jom a teda relatívna frekvencia 1/10 je naozaj štatisticky chybná, alebo množiny vzoriek
sú generované rovnakým zdrojom, pričom druhá množina vzoriek je stokrát menšia, ako
prvá a teda relatívna frekvencia 1/10 je korektná. Analýza pravdepodobnostných distribú-
cií správne vyhodnotí obe situácie. Toto vychádza zo samotného výpočtu 𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿, ktorý
kvantifikuje odchýlku pravdepodobností pre úplne každý reťazec 𝑤 ∈ Σ*. Na druhej strane,
dané chovanie signalizuje komplexnosť takéhoto výpočtu.

Vstupom tejto metódy je DPKA 𝑀 = (𝑄,Σ, 𝛿𝑃 , 𝐼𝑃 , 𝐹𝑃 ) naučený na základe množiny
vzoriek 𝑆 v móde paketov, parameter relatívnej chyby 𝜀 a analyzovaná sieťová prevádza,
pričom mód paketov je použitý z rovnakého dôvodu ako pri frekvenčnej analýze. Na začiatku
je analyzovaná prevádzka predspracovaná zhodne s naučenou prevádzkou. V druhom kroku
je na jej základe vytvorená množina analyzovaných vzoriek 𝐴 v móde paketov. Následne
je množina 𝐴 transformovaná na FPSA 𝑀𝐴 = (𝑄′,Σ, 𝛿′𝑓𝑟, 𝐼

′
𝑓𝑟, 𝐹

′
𝑓𝑟). Keďže porovnávame

pravdepodobnostné distribúcie, v ďalšom kroku je FPSA 𝑀𝐴 konvertovaný na štatisticky
ekvivalentný DPKA 𝑀 ′

𝐴 = (𝑄′,Σ, 𝛿′𝑃 , 𝐼
′
𝑃 , 𝐹

′
𝑃 ). Nakoniec je vykonané porovnanie pravdepo-

dobnostnej distribúcie 𝒟𝑀 reprezentujúcej DPKA 𝑀 s pravdepodobnostnou distribúciou
𝒟𝑀 ′

𝐴
reprezentujúcou DPKA 𝑀 ′

𝐴 na základe výpočtu 𝐿2(𝒟𝑀 ,𝒟𝑀 ′
𝐴

) a 𝑑𝐾𝐿(𝒟𝑀 ,𝒟𝑀 ′
𝐴

).
Je zrejme, že klasické výpočty 𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿 nad pravdepodobnostnými distribúciami pred-

stavené v kapitole 3.3.1 nie je možné priamo použiť: explicitné porovnanie každého re-
ťazca 𝑤 ∈ Σ* nie je prakticky uskutočniteľné. Za účelom riešenia tohto problému, predsta-
víme modifikáciu týchto výpočtov v podobe časovo polynomiálnych algoritmov prebratých
z [14, 5, 10], ktoré budú pracovať nad samotnými automatmi 𝑀 a 𝑀 ′

𝐴.
Jadro oboch algoritmov spočíva v iteratívnom výpočte koeficientov spoludosiahnuteľ-

nosti 𝜂𝑘𝑞𝑖,𝑞𝑗 pre danú dvojicu automatov 𝑀 a 𝑀 ′
𝐴. Koeficient 𝜂𝑘𝑞𝑖,𝑞𝑗 zodpovedá pravdepodob-

nosti, že pre ľubovoľný (ale rovnaký) reťazec DPKA 𝑀 dosiahne stav 𝑞𝑖 a zároveň DPKA
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𝑀 ′ dosiahne stav 𝑞𝑗 . Výpočet koeficientov má nasledovnú podobu

𝜂𝑘𝑞𝑖,𝑞𝑗 = 𝐼𝑃 (𝑞𝑖)𝐼
′
𝑃 (𝑞𝑗) +

∑︁
𝑞𝑚∈𝑄

∑︁
𝑞𝑛∈𝑄′

∑︁
𝑎∈Σ

𝜂𝑘−1
𝑞𝑚,𝑞𝑛𝛿𝑃 (𝑞𝑚, 𝑎, 𝑞𝑖)𝛿

′
𝑃 (𝑞𝑛, 𝑎, 𝑞𝑗).

Vzhľadom na iteratívny charakter tohto výpočtu máme dve možnosti: dopredu stanoviť
pevný počet iterácií, alebo výpočet zastaviť pri dosiahnutí požadovanej relatívnej chyby.
V tejto práci sme sa rozhodli pre druhú z týchto alternatív a teda výsledné koeficienty spolu-
dosiahnuteľnosti 𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗 získame pri dosiahnutí relatívnej chyby, ktorá je menšia ako hodnota
vstupného parametra 𝜀. V tomto kontexte môžeme poznamenať, že výpočet konverguje
veľmi rýchlo pre plytké automaty, resp. automaty, ktorých vetvy nie sú príliš dlhé (v jed-
notkách počtu stavov). Na základe koeficientov 𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗 vypočítaných pre dvojicu (𝑀,𝑀 ′

𝐴) a
koeficientov 𝜂′𝑞𝑖,𝑞𝑗 vypočítaných pre dvojicu (𝑀,𝑀) potom môžeme určiť Kullback–Leibler
divergenciu 𝑑𝐾𝐿(𝑀,𝑀 ′

𝐴) ako

𝑑𝐾𝐿(𝑀,𝑀 ′
𝐴) =

∑︁
𝑞𝑖∈𝑄

∑︁
𝑞𝑗∈𝑄

∑︁
𝑎∈Σ

𝜂′𝑞𝑖,𝑞𝑗𝛿𝑃 (𝑞𝑖, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑖, 𝑎)) ln 𝛿𝑃 (𝑞𝑗 , 𝑎, 𝛿(𝑞𝑗 , 𝑎)) +

∑︁
𝑞𝑖∈𝑄

∑︁
𝑞𝑗∈𝑄

𝜂′𝑞𝑖,𝑞𝑗𝐹𝑃 (𝑞𝑖) ln𝐹𝑃 (𝑞𝑗) −∑︁
𝑞𝑖∈𝑄

∑︁
𝑞𝑗∈𝑄′

∑︁
𝑎∈Σ

𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗𝛿𝑃 (𝑞𝑖, 𝑎, 𝛿(𝑞𝑖, 𝑎)) ln 𝛿′𝑃 (𝑞𝑗 , 𝑎, 𝛿
′(𝑞𝑗 , 𝑎)) −

∑︁
𝑞𝑖∈𝑄

∑︁
𝑞𝑗∈𝑄′

𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗𝐹𝑃 (𝑞𝑖) ln𝐹 ′
𝑃 (𝑞𝑗),

Za účelom získania Euklidovskej vzdialenosti musíme ešte predstaviť koncept koemi-
sie 𝑐𝑜𝑒𝑚(𝑀,𝑀 ′

𝐴). Jedná sa o pravdepodobnosť, že DPKA 𝑀 a DPKA 𝑀 ′
𝐴 vygenerujú

ľubovoľný (ale rovnaký) reťazec. Túto dokážeme triviálne vypočítať pomocou koeficientov
spoludosiahnuteľnosti nasledujúcim spôsobom [14, 5, 10]:

𝑐𝑜𝑒𝑚(𝑀,𝑀 ′
𝐴) =

∑︁
𝑞𝑖∈𝑄

∑︁
𝑞𝑗∈𝑄′

𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗𝐹𝑃 (𝑞𝑖)𝐹
′
𝑃 (𝑞𝑗).

Samotnú Euklidovskú vzdialenosť 𝐿2(𝑀,𝑀 ′
𝐴) potom vypočítame ako

𝐿2(𝑀,𝑀 ′
𝐴) =

⎯⎸⎸⎷(︃∑︁
𝑤∈Σ*

(𝑃𝑟𝑀 (𝑤)− 𝑃𝑟𝑀 ′
𝐴

(𝑤))2
)︃

=
√︁
𝑐𝑜𝑒𝑚(𝑀,𝑀) + 𝑐𝑜𝑒𝑚(𝑀 ′

𝐴,𝑀
′
𝐴)− 2𝑐𝑜𝑒𝑚(𝑀,𝑀 ′

𝐴).

Na záver ešte porovnáme obe študované metódy štatistickej analýzy. Detekcia založená
na frekvenčnej analýze pracuje pomerne lokálnym spôsobom: postupne izolovane porov-
náva jednotlivé dvojice zodpovedajúcich relatívnych frekvencií. Jedná sa teda o obecne
jednoduchú a rýchlu analýzu. Jej problémom môže byť akumulovaná chyba, ktorá vzniká
postupným porovnávaním relatívnych frekvencií s tolerovanou hranicou podobnosti 𝜀: po-
rovnávanie stavov v dlhých vetvách automatu už nemusí byť úplne presné. Tento problém
vychádza práve z jej lokálneho charakteru.

Detekcia anomálií založená na analýze pravdepodobnostných distribúcií naopak pred-
stavuje vcelku komplexnú metódu stochastického porovnania: jej cieľom je porovnanie prav-
depodobností pre úplne každý reťazec 𝑤 ∈ Σ*. Jedná sa teda o globálny spôsob analýzy,
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ktorý porovnáva automaty ako celky. Toto má za následok relatívnu zložitosť tejto metódy.
Na rozdiel od frekvenčnej analýzy však umožňuje konkrétne kvantifikovať podobnosť, resp.
rozdielnosť, daných automatov, čo v našom kontexte zodpovedá podobnosti, resp. rozdiel-
nosti, naučeného automatu a analyzovanej sieťovej prevádzky. Navyše, koncept dôveryhod-
nosti štatistických informácií je pre tento typ analýzy úplne zbytočný: rozdiely v podobnosti
dokáže správne rozoznať v ľubovoľnej situácií.

V rámci tejto práce sme sa rozhodli implementovať iba metódu detekcie založenú na
analýze pravdepodobnostných distribúcií. Hlavným dôvodom je to, že ďalší nezávislý vý-
skum na fakulte FIT VUT v rámci projektu BONNET plánuje v kontexte detekcie ano-
málií použiť práve frekvenčnú analýzu. Duplicitná implementácia by teda bola zbytočne
časovo náročná a bezdôvodná. Vybraný spôsob detekcie taktiež vykazuje niekoľko výhod
a zaujímavých vlastností oproti klasickej frekvenčnej analýze. Jeho nevýhoda spočíva iba
v zložitosti výpočtu, čo môže viesť k pomalšej detekcií anomálií. Ďalej v tejto práci budeme
teda v kontexte štatistických metód detekcie uvažovať len analýzu pravdepodobnostných
distribúcií.
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Kapitola 5

Učenie automatov na základe
protokolu IEC 104

V tejto práci sme sa rozhodli zamerať na učenie a detekciu anomálií protokolu IEC 104.
Tento bude ďalej slúžiť ako prípadová štúdia princípov predstavených v kapitole 4. V pr-
vej podkapitole popíšeme konkrétnu sémantiku a formát daného protokolu. Následne sa
zameriame na konkrétne metódy predspracovania jeho sieťovej prevádzky za účelom iden-
tifikácie množiny vzoriek slúžiacej ako vstup učiacich algoritmov. Proces samotného učenia
a detekcie anomálií nie je potrebné v rámci tejto kapitoly ďalej rozvíjať, či konkretizovať:
budú priamo použité obecne postupy a princípy v zmysle kapitoly 4. Na záver môžeme po-
znamenať, že hlavným dôvodom výberu tohto protokolu bolo aktuálne zameranie výskumu
na fakulte FIT VUT. Konkrétne sa jedná o projekt BONNET, ktorého cieľom je skúmanie
nových metód detekcie bezpečnostných hrozieb v komunikácií systému ICS (angl Industrial
Control System) chytrých distribučných sústav elektrickej energie.

5.1 Protokol IEC 104
Protokol IEC 104 (IEC 60870-5-104) je štandard telekontrolnej komunikácie v sieťach TC-
P/IP použitý na monitorovanie a riadenie geograficky rozsiahlych procesov. Presnejšie ide
o spojenie aplikačnej vrstvy protokolu IEC 60870-5-101 a transportných funkcií TCP/IP.
Tento protokol definuje komunikáciu medzi centrálnou telekontrolnou stanicou (tiež master,
či kontrolná stanica) a okrajovou telekontrolnou stanicou (tiež slave, či kontrolovaná sta-
nica). Jedná sa o hierarchický systém, v ktorom kontrolné stanice slúžia na monitorovanie
a riadenie kontrolovaných staníc. Protokol IEC 104 definuje dva hlavné módy prenosu [22]:

∙ Nevyvážený prenos, pri ktorom kontrolná stanica riadi všetku komunikáciu: po-
stupne dotazuje kontrolované stanice ktoré iba odpovedajú.

∙ Vyvážený prenos, pri ktorom môžu iniciovať komunikáciu všetky stanice: stanica
sa správa ako kontrolná a zároveň ako kontrolovaná.

IEC 104 taktiež definuje niekoľko módov smeru prenosu [22]:

∙ Monitorovací smer, ktorý zodpovedá prenosu monitorovacích dát z kontrolovanej
stanice do kontrolnej stanice.

∙ Riadiaci smer, ktorý zodpovedá prenosu riadiacich dát z kontrolnej stanice do kon-
trolovanej stanice.
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∙ Obrátený smer, ktorý zodpovedá prenosu riadiacich dát z kontrolovanej stanice,
alebo monitorovacích dát z kontrolnej stanice.

Protokol IEC 104 prenáša dáta aplikačnej vrstvy v APDU (angl. Application Protocol
Data Unit) paketoch. Každý APDU paket obsahuje kontrolné informácie APCI (angl. App-
lication Protocol Control Information), alebo kontrolné informácie APCI spolu s dátami
ASDU (angl. Application Service Data Unit). APDU má buď pevnú veľkosť, čo zodpovedá
situácií keď obsahuje iba APCI, alebo variabilnú veľkosť, ak obsahuje APCI spolu s ASDU.
Samotný APCI sa skladá zo štartovacieho bajtu, 8-bitovej veľkosti APDU a štyroch 8-
bitových kontrolných polí [22].

ASDU obsahuje samotné dáta komunikácie. Tieto sú uložené v jednom alebo viacerých
informačných objektoch (angl. information object). Informačný objekt reprezentuje kon-
krétne dáta v danej stanici. Za týmto účelom má priradenú unikátnu adresu IOA (angl.
information object address), ktorá je používaná ako cieľová adresa v riadiacom smere, alebo
ako zdrojová adresa v monitorovacom smere. Samotný informačný objekt sa ďalej skladá
z informačných prvkov (angl. information elements) [22]. Ide o elementárne bloky dát, ktoré
musia spĺňať práve jeden z presne definovaných formátov z tabuľky A.5. Formát ASDU pa-
ketu je znázornený na obrázku 5.1.

Obr. 5.1: Formát ASDU paketu [22]

Význam podstatných ASDU polí je nasledovný [22]:

∙ Identifikácia typu (angl. Type identification) je použitá na špecifikáciu typu celého
ASDU. To znamená, že všetky informačné objekty v rámci jedného ASDU paketu
majú rovnaký typ. Podporované typy sú zhrnuté v tabuľke A.1.

∙ COT (angl. Cause of transmission) je kód, ktorý presnejšie špecifikuje typ ASDU
paketu. Každý typ ASDU má za týmto účelom definovanú množinu COT kódov,
ktoré s ním môžu byť kombinované. Konkrétne COT kódy sú zhrnuté v tabuľke A.4.
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∙ ORG (angl. Originator Address) je nepovinná adresa, ktorá typicky slúži na identi-
fikáciu kontrolnej stanice. Dôležitá je hlavne v prípade, keď sa v systéme nachádza
viacero kontrolných staníc: umožní nám adresáciu v rámci nich.

∙ ASDU adresa (angl. ASDU address) je adresa asociovaná so všetkými informač-
nými objektami v rámci jedného ASDU paketu. Typicky sa jedná o adresu konkrétnej
stanice. Môžeme poznamenať, že táto adresa môže byť skombinovaná s adresou infor-
mačného objektu za účelom získania jeho jednoznačnej identifikácie.

∙ Počet objektov (angl. Number of objects) reprezentuje konkrétny počet informač-
ných objektov v danom ASDU pakete, pričom maximálny povolený počet je 127.

∙ SQ (angl. Structure Qualifier) určuje spôsob uloženia informačných objektov. Ak je
SQ bit nulový, ASDU paket obsahuje sekvenciu informačných objektov, pričom každý
z nich má vlastnú adresu IOA. Ak sa SQ rovná 1, ASDU paket obsahuje práve jeden
informačný objekt, ktorý sa skladá z ekvivalentných informačných prvkov (napríklad
namerané hodnoty v rovnakom formáte). Tieto prvky sú však identifikované iba jed-
nou adresou IOA.

∙ Časová známka (angl. Time tag) značí čas odoslania paketu.

5.2 Predspracovanie sieťovej prevádzky
Ako už bolo spomenuté, sieťovú prevádzku budeme chápať ako výstup zachytávania paketov
alebo exportu tokov. Keďže sa v rámci tejto práce nebudeme zaoberať dátami v tele paketov
(angl. payload), pre oba prístupy definujeme jednotný formát: sieťovú prevádzku budeme
chápať ako súbor vo formáte csv, ktorého každý riadok bude zodpovedať jednému paketu.
Stĺpce tohto csv súboru potom majú nasledujúcu sémantiku:

časová známka; zdrojová ip; cieľová ip; zdrojový port; cieľový port; ip dĺžka;
dĺžka; formát; u typ; asdu typ; počet objektov; cot; org; asdu adresa; ioa

V tejto práci sa výlučne zameriame na ASDU pakety. Bolo totiž zhodnotené, že práve tieto
určujú význam samotnej komunikácie medzi zariadeniami. ASDU pakety budeme potom
chápať ako elementárne jednotky komunikácie. Pre úplnosť môžeme poznamenať, že takto
definovaný csv súbor je možné vytvoriť na základe sieťovej prevádzky formátu pcap, či
iných formátov pomocou jednoduchého skriptovania, ktoré nebudeme bližšie rozoberať.

Ďalším krokom je samotné predspracovanie vstupnej prevádzky daného formátu. Zá-
kladná verzia predspracovania bude spočívať v extrakcii relevantných informácií z každého
paketu, resp. každého riadku csv súboru. Inak povedané, budeme extrahovať vybrané po-
lia hlavičky ASDU paketov. Za účelom jednoznačnej identifikácie dvojice komunikujúcich
zariadení použijeme štvoricu (zdrojová ip,cieľová ip,zdrojový port,cieľový port).
Samotný význam paketu bude určovať trojica (asdu typ,cot,ioa). Ostatné polia hlavičky
budeme v rámci tejto práce ignorovať. Základné predspracovanie teda transformuje vstupnú
prevádzku na predspracovanú prevádzku, ktorá zodpovedá csv súboru s nasledujúcimi stĺp-
cami:

zdrojová ip; cieľová ip; zdrojový port; cieľový port; asdu typ; cot; ioa
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5.3 Ekvivalenčný mód
Po základnom predspracovaní sieťovej prevádzky nasleduje jeho voliteľné rozšírenie, ktoré
budeme označovať ako ekvivalenčný mód. Jedná sa o abstrakciu paketov nad rámec extrak-
cie informácií, ktorá je založená na pridaní dodatočných informáci zo samotnej sémantiky
protokolu IEC 104. Jej princíp spočíva v identifikácií ASDU typov a COT kódov, ktoré majú
analogický význam vzhľadom na sémantiku konverzácie ako celku. V rámci ASDU typov
boli za týmto účelom identifikované intervaly [1, 22], [30, 41], [45, 52], [58, 65] a [110, 114].
Ako môžeme pozorovať v tabuľke A.1, tieto intervaly zodpovedajú formátom prenášaných
dát, ktoré sú veľmi podobné: odlišujú sa napríklad časovou známkou, či normalizáciou hod-
noty. Pre COT kódy boli identifikované intervaly [21, 37] a [38, 42]. V tomto prípade sa
jedná o rovnaké typy príkazov, ktoré sa líšia iba v očíslovaní konkrétnej kontrolnej sku-
piny. Toto môžeme overiť v tabuľke A.4. Identifikované intervaly teda môžeme chápať ako
isté ekvivalenčné triedy. Princíp ekvivalenčného módu potom spočíva v nahradení každej
konkrétnej hodnoty ASDU typu a COT kódu celou ekvivalenčnou triedou, do ktorého táto
patrí. Takouto abstrakciou zrejme stratíme schopnosť rozlíšiť jednotlivé kontrolné skupiny.
Taktiež sa stratí isté mapovanie medzi informačným objektom a konkrétnym formátom
dát, ktorý tento používa. Potom je vhodné, aby ekvivalenčný mód taktiež vytváral ekviva-
lenčné triedy samotných informačných objektov. Konkrétne, jedna trieda bude zodpovedať
zoznamu informačných objektov, ktoré sú používané v rámci komunikácie medzi jednou
unikátnou dvojicou zariadení. Toto znamená, že jednotlivé triedy informačných objektov je
nutné tvoriť dynamicky na základe konkrétnej sieťovej prevádzky.

Ekvivalenčný mód teda vykonáva transformáciu trojice (asdu typ,cot,ioa) na novú
trojicu (zoznam asdu typov,zoznam cot,ioa), pričom takto predspracovaná vstupná
prevádzka bude potom zodpovedať csv súboru so stĺpcami:

zdrojová ip; cieľová ip; zdrojový port; cieľový port; zoznam asdu typov;
zoznam cot; ioa

Hlavným účelom tohto módu je abstrakcia konkrétneho typu dát v rámci ASDU pa-
ketov. Najčastejšie sa jedná o konkrétny formát hodnôt, ktoré sú vrátené kontrolovanými
stanicami. Takáto abstrakcia nám umožňuje podstatným spôsobom zjednodušiť jednotlivé
konverzácie, čo obecne môže viesť k identifikácií väčšieho množstva regularít v rámci učia-
ceho procesu. Inak povedané, vedie to k zjednodušeniu generovaného jazyka výsledným
automatom a jeho potencionálnemu rozšíreniu na základe nových regularít. Nevýhodou
tohto princípu je znemožnenie detekcie anomálií, ktoré súvisia s abstrahovanými informá-
ciami. Ako príklad môžeme uviesť nepovolenú zmenu formátu a hodnoty dát ASDU paketu
nejakým útočníkom. Navyše, zachytenie mapovania informačných objektov na formát ich
dát môže byť vyslovene žiadané. Preto je tento mód navrhnutý ako voliteľné rozšírenie
základného predspracovania, pričom je taktiež chápaný ako pomerne experimentálny. Mô-
žeme ešte poznamenať, že konkrétne ekvivalenčné triedy boli určené empiricky na základe
dostupných sieťových prevádzok a teda nemusia byť úplne korektné. Je teda vhodné tieto
triedy považovať za demonštračné, pričom je možné ich jednoducho doladiť, či úplne zmeniť.

Použitie ekvivalenčného módu často vedie k postupnosti ekvivalentných paketov v rámci
jednej konverzácie. Obvyklým príkladom môže byť návrat dát z kontrolovanej stanice, ktoré
majú obecne rôzny formát a prislúchajú obecne niekoľkým informačným objektom. V ta-
kejto situácií protokol IEC 104 zoskupuje všetky informačné objekty s rovnakým formátom
dát do jedného ASDU paketu. Obecne sa teda jedná o postupnosť niekoľkých ASDU pake-
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tov, ktoré sa líšia ASDU typom a zahrnutými informačnými objektami. V ekvivalenčnom
móde potom pôjde o postupnosť rovnakých predspracovaných ASDU paketov, pričom ich
počet bude rovný počtu odlišných formátov dát. Takáto situácia však nie je v súlade so
samotným cieľom tohto módu, keďže v takto spracovanej prevádzke nám istým spôsobom
zostáva informácia o počte rôznych formátov. Toto môže spôsobiť chybnú klasifikáciu v prí-
pade analyzovanej sieťovej prevádzky s iným počtom rôznych formátov dát (za predpokladu
rovnakých informačných objektov). Za týmto účelom je postupnosť rovnakých paketov na-
hradená iba jedným z nich. Takýto postup taktiež bližšie zodpovedá samotnej sémantike
protokolu IEC 104: po predspracovaní sa v podstate jedná o dáta ekvivalentného formátu,
čo by malo zodpovedať jednému ASDU paketu.

5.4 Množina vzoriek
Po štandardnom, prípadne rozšírenom, predspracovaní vstupnej sieťovej prevádzky budeme
na jej základe tvoriť samotnú množinu vzoriek. V súlade s kapitolou 4.2 za týmto účelom
rozoznávame množinu vzoriek v móde paketov alebo móde konverzácií. V oboch prípadoch
musíme najskôr vo vstupnej prevádzke určiť jednotlivé konverzácie medzi unikátnymi dvo-
jicami zariadení. V tejto práci sme za týmto účelom empiricky identifikovali COT kódy,
ktoré zodpovedajú možným štartom a koncom konverzácie. Konkrétne, ako možné začiatky
konverzácie boli určené COT kódy 1, 3 a 6. Naopak, za účelom detekcie konca konverzácie
boli použité COT kódy 1, 3, 4, 9 a 10. Význam týchto kódov je možné dohľadať v tabuľke
A.4. Môžeme ešte poznamenať, že podobne ako v prípade ekvivalenčných tried boli tieto
kódy určené na základe dostupných sieťových prevádzok a teda nemusia byť kompletné
alebo úplne správne.

Po identifikácií jednotlivých konverzácií môžeme vytvoriť samotnú množinu vzoriek na
základe módu paketov alebo módu konverzácií. Pre úplnosť ešte raz zopakujeme ich prin-
cíp. V móde paketov symbolu zodpovedá jeden unikátny paket, resp. jeden unikátny riadok,
predspracovaného csv súboru. Reťazec potom zodpovedá konverzácií, resp. skupine paketov,
ktorá tvorí ukončenú transakciu. V móde konverzácií symbolu zodpovedá jedna unikátna
konverzácia. Reťazec potom zodpovedá postupnosti konverzácií pre nejakú unikátnou dvo-
jicu zariadení. Tieto postupnosti je možné identifikovať na základe jednej z podporovaných
heuristík. Na množinu vzoriek vytvorenú jedným z týchto spôsobov môžeme priamočiaro
aplikovať učiace algoritmy Alergia a MDI.

Na záver ešte predstavíme jednoduchú metódu spracovania samotnej množiny vzoriek,
ktorú nazveme mód profilov. Jeho princíp spočíva v rozdelení množiny vzoriek na disjunktné
podmnožiny vzoriek, pričom každá z nich zodpovedá práve jednej unikátnej dvojici komuni-
kujúcich zariadení. Vo výsledku sa potom vytvorí jeden pravdepodobnostný konečný auto-
mat pre každú takúto podmnožinu. Jedná sa teda o akési stochastické oddelenie jednotlivých
komunikácií, čo tento mód činí vhodným, ak potrebujeme analyzovať každú komunikáciu
osobitne a to obzvlášť v prípade veľkého množstva komunikujúcich zariadení.

Aby sa zabránilo zmätku, ešte raz zopakujeme všetky navrhované módy. V rámci pred-
spracovania sieťovej prevádzky môžeme použiť voliteľný ekvivalenčný mód, ktorý dodatočne
abstrahuje vybrané informácie v rámci jednotlivých paketov. Po procese predpracovania vy-
tvoríme množinu vzoriek na základe práve jedného z módov paketov alebo konverzácií. Po
vytvorení tejto množiny môžeme voliteľne aplikovať mód profilov za účelom stochastického
oddelenia jednotlivých komunikácií. Je teda možné použiť ľubovoľnú kombináciu ekviva-
lenčného módu, módu profilov a jedného z módov paketov alebo konverzácií.
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Kapitola 6

Implementácia

V tejto kapitole stručne predstavíme implementáciu vytvorených nástrojov na učenie prav-
depodobnostných konečných automatov a detekciu anomálií v sieťovej prevádzke protokolu
IEC 104. Môžeme poznamenať, že vytvorené nástroje majú čisto demonštračný charakter:
ich cieľom je dokázať, či naopak vyvrátiť, vhodnosť navrhovaných postupov a princípov
v kontexte detekcie anomálií. Vzhľadom na tento fakt boli oba nástroje navrhnuté ako kla-
sické konzolové aplikácie. Ďalej v tejto kapitole priblížime dôležité triedy a knižnice, na
ktorých sú implementované nástroje postavené.

6.1 Použité technológie a knižnice
Vytvorené nástroje boli implementované v jazyku Python 3.7. Jeho hlavnými výhodami
sú vysoká vyjadrovacia schopnosť a bohatá škála štandardných knižníc, ktoré dokážu vý-
znamným spôsobom zefektívniť prácu v rôznych oblastiach. Na druhej strane sa jedná
o interpretovaný jazyk s dynamickým typovaním, čo obecne znamená, že je relatívne po-
malý. Kombinácia týchto charakteristík ho činí vhodným k rýchlemu vývoju jednoduchých
aplikácií, ktorých efektivita nie je kritická. Vzhľadom na demonštračný účel tejto práce je
teda táto voľba oprávnená.

V rámci implementácie bolo využitých hneď niekoľko externých a štandardných knižníc,
pričom najdôležitejšie z nich sú nasledovné:

∙ Treba1 je externá knižnica, ktorá slúži na trénovanie skrytých Markovovych mode-
lov a pravdepodobnostných konečných automatov. Z hľadiska tejto práce podporuje
všetky potrebné algoritmy a to Alergia a MDI. Navyše, pre algoritmus Alergia imple-
mentuje hneď niekoľko dodatočných testov kompatibility: chí kvadrát test, vierohod-
nostný pomer, exaktný binomický test, multinomický test a aproximáciu binomického
testu. Knižnica Treba je napísaná v jazyku C a teda implementuje efektívne a rýchle
trénovanie pravdepodobnostných automatov. Jej použitie potom do značnej miery
zamedzuje nevýhody jazyka Python a taktiež umožňuje preskúmanie potencionálne
zaujímavých modifikácií algoritmu Alergia.

∙ shlex je štandardná knižnica, ktorá implementuje lexikálnu analýzu jazykov typu
shell. V tejto práci je použitá za účelom konštrukcie shell príkazov, ktoré invokujú
nástroj Treba. Takýto postup nám umožňuje obaliť použitie knižnice Treba do kla-
sického Python kódu s cieľom jednotného rozhrania vytvorených nástrojov.

1https://code.google.com/archive/p/treba/
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∙ transitions2 je externá knižnica, ktorá poskytuje reprezentáciu obecných stavových
automatov a bohatú škálu operácií nad nimi. V našej implementácií ju používame
čisto na export naučených DPKA do formátu png. Môžeme ešte poznamenať, že
knižnica transitions za týmto účelom využíva ďalšie externé knižnice a to graphviz3

a pygraphviz4.
∙ NumPy5 je externá knižnica, ktorá implementuje efektívne operácie nad obecnými ma-

ticami rôznych dátových typov.

6.2 Architektúra vytvorených nástrojov
V tejto podkapitole sa zameriame na architektúru dvoch nástrojov, ktoré boli implemento-
vané v kontexte tejto práce. Účelom prvého z nich je učenie pravdepodobnostných koneč-
ných automatov na základe sieťovej prevádzky protokolu IEC 104. Ako už bolo vysvetlené
v kapitole 5, za jeho vstup budeme považovať csv súbor, ktorý bude obsahovať relevantné
časti paketov zachytenej prevádzky. Samotnú činnosť nástroja je potom možné rozdeliť na
niekoľko nadväzujúcich krokov. V prvom kroku sa vykoná predspracovanie vstupného csv
súboru za účelom abstrakcie irelevantných informácií. Následne sa na základe takto pred-
spracovaného vstupu vytvorí množina vzoriek, ktorá v sebe obsahuje identifikované reťazce.
V ďalšom kroku je táto konvertovaná do formátu obs za účelom kompatibility s knižnicou
Treba. Pomocou nástroja Treba je následne vytvorený deterministický pravdepodobnostný
konečný automat vo formáte fsm. Na základe tohto DPKA je v ďalšom kroku vytvorený
objekt triedy, ktorá reprezentuje DPKA v našej implementácií. Vytvorená implementá-
cia DPKA totiž podporuje niekoľko dôležitých operácií a transformácií, ktoré sú potrebné
vzhľadom na navrhovaný spôsob detekcie anomálií. V poslednom kroku je DPKA voliteľne
zabalený spolu s parametrami, ktoré boli použité pri predspracovaní vstupu do modelu
sieťovej prevádzky. Jedná sa o objekt, ktorý je jadrom procesu detekcie anomálií: na jeho
základe je možné analyzovať ľubovoľnú ďalšiu prevádzku zachytenú v danej sieti a to bez
nutnosti poskytnutia dodatočných informácií. Alternatívou je konverzia DPKA do formátu
png, či json. Činnosť tohto nástroja je ilustrovaná na obrázku 6.1.

Učená pre-
vádzka .csv

Predspracovaná
prevádzka .csv

Množina vzo-
riek .obs

Treba

DPKA .fsm Objekt DPKA

DPKA .pngModel DPKA .json

Obr. 6.1: Činnosť nástroja na učenie automatov
2https://pypi.org/project/transitions/
3https://pypi.org/project/graphviz/
4https://pypi.org/project/pygraphviz/
5https://pypi.org/project/numpy/
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Druhý nástroj slúži na detekciu anomálií v prevádzke protokolu IEC 104. Jeho vstupom
je csv súbor reprezentujúci analyzovanú sieťovú prevádzku a model, ktorý bol vytvorený
pomocou predchádzajúceho nástroja. Analyzovaná prevádzka je v prvom kroku predspra-
covaná na základe parametrov, ktoré sú uložené vo vstupnom modeli. Podľa daných para-
metrov je taktiež zvolený konkrétny spôsob identifikácie množiny analyzovaných vzoriek.
Týmto sa zabezpečí kompatibilita symbolov a reťazcov tejto množiny s DPKA obsiahnu-
tým v danom modeli. Následne sa vykoná samotná detekcia anomálií a to pomocou techník
predstavených v kapitole 4.4. Tento proces môže zahŕňať nepovinný krok, v ktorom je na
základe analyzovanej množiny vzoriek vytvorený frekvenčný prefixový stromový akceptor
za účelom štatistickej analýzy. Činnosť nástroja na detekciu anomálií je znázornená na
obrázku 6.2.

Analyzovaná
prevádzka .csv

Predspracovaná
prevádzka .csv

Množina analy-
zovaných vzoriek

Detekcia
anomálií FPSA

Model

Výsledok

Obr. 6.2: Činnosť nástroja na detekciu anomálií

6.3 Deterministické pravdepodobnostné konečné automaty
V rámci tejto práce bola vytvorená vlastná reprezentácia DPKA. V nasledujúcej podkapi-
tole predstavíme relevantné triedy a moduly, ktoré implementujú túto reprezentáciu a s ňou
spojené operácie potrebné k detekcií anomálií v sieťovej prevádzke.

DpfaSymbol je abstraktná trieda určujúca rozhranie pre konkrétne implementácie symbolu
abecedy DPKA. Tieto zodpovedajú triedam IntSymbol, IEC104Pkt, IEC104PktEq,
IEC104Conv a IEC104ConvEq. Trieda IntSymbol reprezentuje celočíselný symbol, pri-
čom bola vytvorená na čisto testovacie účely. Ostatné triedy predstavujú symboly
identifikované v sieťovej prevádzke pomocou voliteľného použitia ekvivalenčného módu
a jedného z módov paketov alebo konverzácií.

DpfaState je abstraktná trieda, ktorá zodpovedá rozhraniu pre stav DPKA. Toto rozhra-
nie implementuje len trieda IntState, ktorá unikátne reprezentuje stav na základe
celočíselného identifikátora.

DpfaTransition je trieda reprezentujúca prechod DPKA. Za týmto účelom využíva spomí-
nané abstraktné triedy DpfaSymbol a DpfaState, čo umožňuje abstrahovať konkrétnu
podobu symbolu a stavu. Takýto prístup činí výslednú implementáciu flexibilnú a jed-
noducho rozšíriteľnú.

Dpfa je trieda predstavujúca samotný DPKA. Rovnako ako v prípade DpfaTransition
táto pracuje s abstraktnými rozhraniami DpfaSymbol a DpfaState, čo značí zacho-
vanie kladných vlastností z hľadiska rozšíriteľnosti. Jej implementácia bola do istej
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miery inšpirovaná formálnymi definíciami predstavenými v kapitole 3.3.1. V rámci
konštruktora sú potom vytvorené klasické štruktúry, ako napríklad množina symbo-
lov, množina stavov, či množina prechodov a sú overené všetky nutné podmienky
správne definovaného DPKA.

Za účelom optimalizácie výpočtov 𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿 je vytvorených aj niekoľko dodatoč-
ných heuristických štruktúr. Prvou z nich je slovník mapujúci stav 𝑞 ∈ 𝑄 na množinu
symbolov {𝑎 ∈ Σ | ∃𝑞′ ∈ 𝑄, 𝛿𝑃 (𝑞′, 𝑎, 𝑞) > 0}, ktorý umožňuje prístup k predchádza-
júcim symbolom daného stavu v konštantnom čase. Za rovnakým účelom je taktiež
vytvorený dvojúrovňový slovník mapujúci stav 𝑞 ∈ 𝑄 a symbol 𝑎 ∈ Σ na množinu
predchádzajúcich stavov {𝑞′ ∈ 𝑄 | 𝛿𝑃 (𝑞′, 𝑎, 𝑞) > 0}. Poslednou dodatočnou štruktúrou
je množina koncových stavov (v definícií DPKA sa explicitne nevyskytuje).

Trieda Dpfa taktiež implementuje niekoľko operácií, ktoré sú potrebné vzhľa-
dom na navrhovaný spôsob detekcie anomálií. Konkrétne sa jedná o klasický výpočet
pravdepodobnosti vygenerovania daného reťazca 𝑃𝑟𝑀 (𝑤) a jeho alternatívnu verziu
𝑃𝑟′𝑀 ′(𝑤) v zmysle kapitoly 4.4.2.

Dpfa.py je modul, ktorý okrem samotnej triedy Dpfa implementuje tiež operácie, ktoré
súvisia so štatistickým porovnaním dvoch DPKA. Presnejšie sa jedná výpočet Eukli-
dovskej vzdialenosti 𝐿2 a Kullback–Leibler divergencie 𝑑𝐾𝐿. Ako už bolo spomenuté,
ich základom je iteratívny výpočet koeficientov spoludosiahnuteľnosti s nasledujúcou
podobou:

𝜂𝑘𝑞𝑖,𝑞𝑗 = 𝐼𝑃 (𝑞𝑖)𝐼
′
𝑃 (𝑞𝑗) +

∑︁
𝑞𝑚∈𝑄

∑︁
𝑞𝑛∈𝑄′

∑︁
𝑎∈Σ

𝜂𝑘−1
𝑞𝑚,𝑞𝑛𝛿𝑃 (𝑞𝑚, 𝑎, 𝑞𝑖)𝛿

′
𝑃 (𝑞𝑛, 𝑎, 𝑞𝑗).

Je možné si všimnúť, že výpočet všetkých koeficientov nám dáva časovú zložitosť
𝒪(𝑘|𝑄|2|𝑄′|2|Σ|). Jedná sa potom o asymptoticky najpomalšiu časť výpočtu 𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿.
Triviálny prepis algoritmu teda nie je vhodný a to najmä pri porovnávaní relatívne veľ-
kých automatov. V rámci implementácie sme teda vykonali niekoľko triviálnych opti-
malizácií, ktoré sú založené na spomínaných heuristických štruktúrach triedy Dpfa.
Ich princíp spočíva v prerezaní množín 𝑄, 𝑄′ a Σ vzhľadom na konkrétny koeficient
𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗 , či presnejšie konkrétne stavy 𝑞𝑖 a 𝑞𝑗 . Toto prerezanie preskakuje všetky stavy
a symboly, ktoré sa viažu na neexistujúce prechody, resp. prechody s nulovou prav-
depodobnosťou. Takéto prechody totiž neovplyvňujú výslednú hodnotu 𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗 . Keďže
väčšina naučených automatov je pomerne riedka vzhľadom na počet všetkých mož-
ných prechodov, implementáciou tejto optimalizácie sme dosiahli výrazné zrýchlenie.
Pre automaty s rádovo stovkami stavov sme zaznamenali posun z niekoľkých hodín
(výpočet bol ukončený po približne dvoch hodinách) na niekoľko sekúnd. Za účelom
ďalšieho zrýchlenia sú výsledné koeficienty 𝜂𝑞𝑖,𝑞𝑗 taktiež zdieľané naprieč všetkými
výpočtami, ktoré ich používajú.

Analogické optimalizácie boli navrhnuté a implementované aj pre zvyšok výpočtu
𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿. Aj napriek tomu sa stále jedná o pomerne triviálnu a neefektívnu implemen-
táciu založenú na štandardných dátových štruktúrach jazyka Python a to konkrétne
slovník a množina. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky však bolo zhodnotené, že mini-
málne pre účely tejto práce sa jedná o uspokojivý výsledok.

Model je trieda, ktorá reprezentuje naučenú sieťovú prevádzku. Konkrétne sa skladá z DPKA
a parametrov použitých v rámci predspracovania vstupnej prevádzky, na základe kto-
rej bol daný DPKA naučený. Tieto parametre sú potom použité pri predspracovaní ľu-
bovoľnej ďalšej prevádzky, ktorá má byť analyzovaná pomocou daného DPKA. V špe-
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cifickom prípade použitia módu profilov, Model obsahuje jeden unikátny DPKA pre
každú dvojicu komunikujúcich zariadení v zmysle kapitoly 5.4.

DpfaSerializer/DpfaDeserializer je dvojica tried, ktorá slúži na serializáciu a deseria-
lizáciu objektov triedy Dpfa. Pre účely tejto práce sme implementovali podporu iba
pre jeden serializačný formát a to json. Tieto triedy však boli navrhnuté tak, aby
bolo možné v prípade potreby podporované formáty jednoducho rozšíriť. Do triedy
DpfaSerializer sme taktiež zahrnuli export do formátu png. Toto rozhodnutie sme
učinili na základe funkcionálnej podobnosti tejto operácie a to aj napriek tomu, že
png nie je serializačný formát.

ModelSerializer/ModelDeserializer je dvojica tried, ktorá slúži na serializáciu a de-
serializáciu objektov triedy Model. Podobne ako v predchádzajúcom prípade tieto
podporujú iba serializačný formát json.

6.4 Učenie automatov a detekcia anomálií
V tejto podkapitole si priblížime implementáciu vytvorených nástrojov na učenie DPKA
a detekciu anomálií, ktorých činnosť bola ilustrovaná v kapitole 6.2. Okrem samotných
nástrojov si taktiež predstavíme hlavné triedy, na ktorých sú tieto postavené.

IEC104Parser je trieda, ktorej účelom je predspracovanie sieťovej prevádzky protokolu IEC
104, vytvorenie množiny vzoriek a jej transformácia na frekvenčný prefixový stromový
akceptor vo forme DPKA. Predpracovanie prevádzky formátu csv a proces identifiká-
cie množiny vzoriek sú implementované v súlade s postupmi predstavenými v kapitole
5. Za týmto účelom IEC104Parser obsahuje ako triedne atribúty identifikované ekvi-
valenčné triedy a zoznamy COT kódov zodpovedajúce možným začiatkom a koncom
konverzácií protokolu IEC 104.

Vytvorenú množinu vzoriek je možné za účelom kompatibility s knižnicou Treba
exportovať do formátu obs, ktorý má nasledovnú štruktúru (jeden riadok zodpovedá
jednému reťazcu):

symbol1 symbol2 . . . symbol𝑛
symbol1 symbol2 . . . symbol𝑚
...

Formát obs si vynucuje celočíselné symboly a teda IEC104Parser v tomto prípade
taktiež vytvára súbor s mapovaním medzi identifikovanými symbolmi a ich celočísel-
nou reprezentáciou s cieľom zachovania tejto informácie pre ďalšie použitie.

Množinu vzoriek je alternatívne možné transformovať na FPSA vo forme objektu
triedy Dpfa. Samotná tranformácia potom priamo zodpovedá algoritmu z kapitoly
3.3.2.

TrebaLearner je trieda zodpovedná za učenie DPKA. Za týmto účelom vytvára shell prí-
kazy invokujúce nástroj Treba, čím obaľuje jeho použitie do Python kódu. Vstu-
pom učenia je potom množina vzoriek v obs formáte vytvorená pomocou triedy
IEC104Parser. Na túto množinu je aplikovaný jeden z algoritmov podporovaných
knižnicou Treba, ktoré boli predstavené v kapitole 6.1. V rámci učenia je možné zvo-
liť parameter 𝛼 a prah 𝑡0, ktorých konkrétny význam je možné dohľadať v kapitole
3.3.3. Knižnica Treba ukladá naučený DPKA do súboru vo formáte fsm, ktorého
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každý riadok zodpovedá jednému prechodu alebo stavu daného DPKA. Formát fsm
má potom nasledovnú štruktúru:

zdrojový_stav cieľový_stav symbol pravdepodobnosť
...
stav pravdepodobnosť_zastavenia
...

Aby bolo možné s naučeným automatom ďalej pracovať, trieda TrebaLearner imple-
mentuje konverziu DPKA formátu fsm na objekt triedy Dpfa, ktorý je kompatibilný
zo zvyškom implementácie.

TrebaLearner.py je modul implementujúci nástroj na učenie automatov. Konkrétne sa
jedná o spustiteľný skript, ktorý vytvára DPKA na základe užívateľom zvolených pa-
rametrov a sieťovej prevádzky protokolu IEC 104 vo formáte csv. Výsledný DPKA je
možné priamo exportovať do formátu json, alebo png. Alternatívne je možné na jeho
základe najskôr vytvoriť objekt triedy Model a ten následne serializovať do formátu
json. Celý proces od predpracovania vstupu až po uloženie výsledného DPKA je vo-
liteľne zaznamenaný do logovacieho súboru pomocou štandardnej knižnice logging
s cieľom organizácie, či budúcej analýzy. Všetky parametre skriptu TrebaLearner.py
spolu s ich významom je možné dohľadať v užívateľskom manuáli.

TrafficAnalyzer.py je nástroj slúžiaci na detekciu anomálií v rámci sieťovej prevádzky
protokolu IEC 104. Jeho vstupom je analyzovaná prevádzka formátu csv a seriali-
zovaný objekt triedy Model, ktorý získame ako výstup nástroja TrebaLearner.py.
Samotná detekcia anomálií je implementovaná v súlade s postupmi predstavenými
v kapitole 4.4. Výstup skriptu má jednoduchú textovú formu, pričom obsahuje všetky
relevantné informácie: pravdepodobnosti vygenerovania jednotlivých analyzovaných
vzoriek, celkový počet detegovaných anomálií a výsledky voliteľnej štatistickej ana-
lýzy (pre mód paketov), ktoré zodpovedajú Euklidovskej vzdialenosti 𝐿2 a Kull-
back–Leibler divergencií 𝑑𝐾𝐿. Rovnako ako v prípade nástroja TrebaLearner.py je
možné tento výstup zaznamenať do logovacieho súboru. Všetky parametre skriptu
TrafficAnalyzer.py spolu s ich významom je možné dohľadať v užívateľskom ma-
nuáli.
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Kapitola 7

Vyhodnotenie

Cieľom tejto kapitoly je dokázať, či naopak vyvrátiť, vhodnosť navrhovaných princípov
a postupov v kontexte učenia charakteristík sieťovej prevádzky pre detekciu anomálií. Za
týmto účelom bolo vykonaných niekoľko rozsiahlych experimentov na základe implemento-
vaných nástrojov na učenie DPKA a detekciu anomálií v rámci prevádzky protokolu IEC
104. V prvej podkapitole si bližšie popíšme konkrétne sieťové prevádzky použité v jednot-
livých experimentoch. Následne sa pokúsime zhodnotiť automaty naučené na ich základe
v kontexte navrhovaných postupov predspracovania a študovaných algoritmov. Nakoniec si
vyhodnotíme samotné metódy detekcie anomálií pomocou sady experimentov, ktoré simu-
lujú vybrané útoky, či iné anomálie.

7.1 Vstupná sieťová prevádzka
V tejto podkapitole si bližšie predstavíme štruktúru a sémantiku sieťových prevádzok proto-
kolu IEC 104, na základe ktorých bolo vykonané vyhodnotenie implementovaných nástrojov
na učenie automatov a detekciu anomálií. Konkrétne sa jedná o dve prevádzky, pričom sa
líšia tak sémanticky, ako aj rozsahovo. Prvá z nich zodpovedá jednoduchej ilustratívnej ko-
munikácií medzi dvoma zariadeniami. Druhá je tvorená rozsiahlou komunikáciou mnohých
zariadení zachytenou v rámci SCADA systému. Môžeme ešte poznamenať, že obe prevádzky
nám boli poskytnuté pri výskumnej činnosti projektu BONNET na fakulte FIT VUT.

7.1.1 IEC-104

Prvú skúmanú prevádzku budeme nazývať IEC-104 v zmysle súboru IEC104.csv, v ktorej
sa nachádza. Jedná sa o pomerne krátku a triviálnu ukážku prevádzky protokolu IEC 104,
ktorá sa skladá z približne stovky ASDU paketov. V rámci nej komunikuje jedna kontrolná
stanica s IP adresou 10.20.102.1 a jedna kontrolovaná stanica s IP adresou 10.20.100.108. Pre
zjednodušenie budeme kontrolnú stanicu označovať 𝑀 a kontrolovanú stanicu 𝑆. Samotná
komunikácia sa skladá z dvoch hlavných častí a to inicializácie a aktivácie kontrolovanej
stanice.

Inicializačnú časť je možné pozorovať v tabuľke 7.1. Jedná sa o sekvenciu 3 konverzácií,
ktoré sú v danej tabuľke pre ilustráciu farebne odlíšené. Pre jednoduchosť taktiež používame
notáciu [𝑥, 𝑦, . . . , 𝑧], ktorá značí sekvenciu paketov s kompozitnými hodnotami 𝑥, 𝑦, . . . , 𝑧.
Prvá konverzácia zodpovedá inicializačnej výmene: ide o aktiváciu 𝑆 (COT=6), na ktorú
𝑆 odpovie potvrdením inicializácie (COT=4). Druhá konverzácia zodpovedá tzv. výsluchu
(angl. interrogation) kontrolovanej stanice 𝑆. Konkrétne sa skladá z aktivácie 𝑆 (COT=6),
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Smer
komunikácie ASDU typ COT IOA

𝑀 → 𝑆 100 6 0
𝑆 →𝑀 70 4 0
𝑀 → 𝑆 100 6 0
𝑆 →𝑀 100 7 0
𝑆 →𝑀 [1,3,5,7,9,11,13] 20 1,2,3,4
𝑆 →𝑀 [30,31,32,33,34,35,36] 20 11,12,13,14
𝑆 →𝑀 100 10 0
𝑆 →𝑀 100 7 0
𝑆 →𝑀 [1,3,5,7,9,11,13] 20 1,2,3,4
𝑆 →𝑀 [30,31,32,33,34,35,36] 20 11,12,13,14
𝑆 →𝑀 100 10 0

Tabuľka 7.1: Inicializačná čast komunikácie medzi 𝑀 a 𝑆

potvrdenia aktivácie (COT=7), sekvencie paketov výsluchu (COT=20) a skončenia ak-
tivácie 𝑆 (COT=10). Jednotlivé pakety výsluchu obsahujú konkrétne nastavenia hodnôt
informačných objektov 1-4 a 11-14. Posledná konverzácia je analogická s predchádzajúcou
konverzáciou (okrem aktivácie 𝑆).

Smer
komunikácie ASDU typ COT IOA

𝑀 → 𝑆 {45,46,47,48,49,50,51} 6 {1,2,3,4,11,12,13,14}
𝑆 →𝑀 {45,46,47,48,49,50,51} 7 {1,2,3,4,11,12,13,14}
𝑆 →𝑀 {45,46,47,48,49,50,51} 10 {1,2,3,4,11,12,13,14}
𝑆 →𝑀 {1,3,5,7,9,11,13,30,31,32,33,34,35,36} 3 {1,2,3,4,11,12,13,14}

Tabuľka 7.2: Aktivačná čast komunikácie medzi 𝑀 a 𝑆

Aktivačná časť komunikácie je ilustrovaná v tabuľke 7.2. V tejto časti sa vyskytujú
dva typy konverzácií. Prvý typ konverzácií sa začína aktiváciou 𝑆 (COT=6), na ktorú 𝑆
odpovie potvrdením aktivácie (COT=7) a skončením aktivácie (COT=10). Za každou z ta-
kýchto konverzácií nasleduje jedna konverzácia druhého typu: spontánna správa s hodnotou
informačného objektu (COT=3). Môžeme poznamenať, že konkrétne mapovanie ASDU ty-
pov k informačným objektom IOA bolo za účelom sprehľadnenia tabuľky 7.2 abstrahované
pomocou množín: v danej prevádzke sa však v rámci aktivačnej časti jedna konkrétna kon-
verzácia vzťahuje na jeden ASDU typ a jednu adresu IOA.

Sieťová prevádzka IEC-104 zodpovedá krátkemu a ilustratívnemu príkladu správnej ko-
munikácie medzi dvomi stanicami. Jedná sa teda o veľmi obmedzenú reprezentáciu reálnej
sieťovej prevádzky. Z tohto dôvodu ju budeme v tejto práci použivať hlavne pre demon-
štračné účely navrhovaných spôsobov učenia automatov.

7.1.2 SCADA-to-substation

Druhú a poslednú skúmanú prevádzku nazveme SCADA-to-substation. Jedná sa o sieťovú
prevádzku zachytenú v rámci tzv. SCADA (angl. Supervisory Control And Data Acquisi-
tion) systému. Pre úplnosť môžeme uviesť, že SCADA je architektúra riadiaceho systému,
ktorý okrem iného slúži na zhromažďovanie, analýzu a zobrazovanie informácií v oblasti
industriálnych a energetických komunikácií. SCADA-to-substation zodpovedá naopak po-
merne rozsiahlej prevádzke protokolu IEC 104. Skladá sa približne z pol milióna paketov,
v rámci ktorých komunikuje jedna kontrolná stanica s IP adresou 172.17.1.20 a niekoľko
desiatok kontrolovaných staníc. Podobne ako v predchádzajúcom prípade budeme kontrolnú
stanicu označovať 𝑀 . Keďže 𝑀 komunikuje s jednotlivými kontrolovanými stanicami pre-

63



važne rovnakým spôsobom, sémantiku prevádzky SCADA-to-substation budeme ilustrovať
na základe náhodne vybranej kontrolovanej stanice s IP adresou 172.17.2.114, ktorú budeme
označovať ako 𝑆. Ich komunikácia je zhrnutá v tabuľke 7.3.

Smer
komunikácie ASDU typ COT IOA

𝑀 → 𝑆 100 6 0
𝑆 →𝑀 100 7 0
𝑆 →𝑀 1 20 11416,11432
𝑆 →𝑀 11 20 11417,11418,11419,11433,11434,11435,11449,11450,11451
𝑆 →𝑀 100 10 0

Tabuľka 7.3: Komunikácia medzi 𝑀 a 𝑆

Komunikácia medzi 𝑀 a 𝑆 je realizovaná na základe len jedného typu konverzácií. Kon-
verzácie sa začínajú aktiváciou 𝑆 (COT=6), na ktorú 𝑆 klasicky odpovedá potvrdením
aktivácie (COT=7). Následne 𝑆 vracia hodnoty daných informačných objektov vo formáte
SIQ (angl. Single point information) a SVA+QDS (angl. angl. Measured value, scaled va-
lue), čo zodpovedá dvom paketom s COT=20. Nakoniec 𝑆 signalizuje ukončenie aktivácie
(COT=10). Komunikácia s ostatnými kontrolovanými zariadeniami je vcelku analogická.
Jednotlivé konverzácie majú zhodnú štruktúru, pričom sa líšia len v konkrétnych infor-
mačných objektoch a ASDU typoch vzhľadom na pakety s COT=20. Jedná sa teda iba
o rozdielny formát prenášaných dát.

V rámci skúmania tejto prevádzky však bolo identifikovaných niekoľko anomálií v po-
dobe ASDU paketov, ktoré boli zachytené mimo poradia. Ako príklad si môžeme uviesť
ASDU paket s COT=7, ktorý bol zachytený pred ASDU paketom COT=6 (potvrdenie
aktivácie pred samotnou aktiváciou). V nasledujúcej podkapitole potom ukážeme ako toto
ovplyvnilo naučené automaty.

Sieťová prevádzka SCADA-to-substation zodpovedá naozaj rozsiahlej, aj keď možno jed-
noduchej, komunikácií zachytenej v rámci SCADA systému. Takáto prevádzka nám potom
umožňuje vyhodnotiť navrhované postupy na realistických dátach, čo potvrdzuje vierohod-
nosť dosiahnutých výsledkov. Za týmto účelom bude SCADA-to-substation slúžiť ako jadro
vyhodnotenia implementovaného nástroja na detekciu anomálií.

7.2 Vyhodnotenie učenia automatov
Cieľom tejto podkapitoly je vyhodnotenie algoritmov Alergia (včetne jej štatistických mo-
difikácií) a MDI vzhľadom na učenie sieťovej prevádzky. Učiaci proces je vysoko závislý na
hodnote parametra 𝛼 (viz 3.3.3), ktorý zodpovedá prísnosti podmienky zlučovania stavov.
Pre nevhodné hodnoty 𝛼 potom dostávame automaty, ktoré sú príliš obecné a teda nezachy-
távajú požadovanú štruktúru komunikácie, alebo naopak sú príliš konkrétne. Extrémnymi
prípadmi sú prefixový stromový akceptor, ktorý zodpovedá maximálne konkrétnemu auto-
matu a automat s jedným stavom generujúci Σ*, ktorý zodpovedá maximálne zlúčenému
automatu. Konkrétne sme sa teda snažili identifikovať hodnoty parametra 𝛼, pre ktoré jed-
notlivé algoritmy učili relevantné automaty. To znamená automaty, ktoré zachytili štruktúru
komunikácie a zároveň vykonali vhodné zlúčenia stavov. Bolo zistené, že takého hodnoty
𝛼 tvoria isté intervaly, ktoré budeme ďalej nazývať intervaly relevantných automatov, či
relevantné intervaly hodnoty 𝛼. Keďže za účelom identifikácie takýchto automatov neexis-
tuje žiadna metrika, vyhodnotenie bolo vykonané manuálne na základe analýzy grafickej
reprezentácie naučených automatov. Taktiež musíme poznamenať, že výsledných automa-
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tov bolo príliš veľa na detailnú analýzu a teda identifikované relevantné intervaly hodnoty
𝛼 sú len približné. Táto podkapitola má teda vysoko empirický charakter, pričom taktiež
slúži na ilustráciu jednotlivých módov navrhovaných v tejto práci.

V rámci vyhodnotenia sme sa konkrétne zaujímali o všetky relevantné algoritmy po-
skytované knižnicou Treba. Za účelom jednoduchšej notácie ich budeme označovať ako
Alergia, Binomial, Exactb, Exactm, LR, Chi2 a MDI. Po rade tieto zodpovedajú klasic-
kému algoritmu Alergia, jeho modifikácii v podobe aproximácie binomického testu, exakt-
ného binomického testu, multinomického testu, vierohodnostného pomeru, chí kvadrát testu
a algoritmu MDI. Pre každý z nich bol skúmaný interval hodnoty parametra 𝛼 ∈ [0, 1] s kro-
kom 0.05. Tento interval bol zvolený na základe charakteru parametra 𝛼: používa sa pri
porovnaní podobnosti relatívnych frekvencií, či pravdepodobností. Môžeme ešte pozname-
nať, že prah 𝑡0 bol vždy nastavený na 0: požadovali sme učenie všetkých paketov, keďže
vstup má charakter správnej sieťovej prevádzky. Ostatné hodnoty ani nebolo možné skúmať
a to kvôli veľkému počtu výsledných automatov.

Ako samotné vstupy potom boli použité prevádzky IEC-104 a SCADA-to-substation
popísané v kapitole 7.1. V rámci vyhodnotenia boli skúmané všetky navrhované spôsoby
ich predspracovania: mód paketov, mód paketov v kombinácií s ekvivalenčným módom,
mód konverzácií a mód konverzácií v kombinácií s ekvivalenčným módom. Pre jednodu-
chosť tieto budeme po rade označovať ako pkt, pkt+eq, conv a conv+eq. Pre konverzačný
mód boli taktiež odskúšané všetky navrhované heuristiky z kapitoly 4.2.2 a to konkrétne
okno, náhodné okno, maximálna vzdialenosť, najviac frekventovaná vzdialenosť, maximálna
z najviac frekventovaných vzdialeností a bez rozdelenia. Tieto budeme za radom označovať
win, rndwin, hmd, hmf, hmdmf a nosplit. S výnimkou nosplit sa ku každej z nich taktiež
viaže parameter 𝑠. Vzhľadom na veľký počet výsledných automatov (rádovo vo stovkách),
ktorý vychádza z kombinácie ostatných parametrov, bol 𝑠 nastavený pevne na hodnotu
5. Bolo totiž zhodnotené, že za účelom demonštrácie princípu týchto heuristík je hodnota
𝑠 = 5 dostatočne reprezentatívna.

Na záver poznamenávame, že naučené automaty boli často príliš veľké a teda sú prezen-
tované až v prílohe B. Za týmto účelom ich bolo treba aj podstatne zjednodušiť: v grafickej
reprezentácií nebolo možné zobraziť všetky relevantné časti automatov, či samotných sym-
bolov. Taktiež sa jedná o pomerne náhodne vybrané automaty v rámci identifikovaných
intervalov parametra 𝛼. Vzhľadom na ich počet totiž nebola možná podrobnejšia analýza
za účelom výberu najlepšieho z nich. Taktiež, niektoré správne a zaujímavé automaty boli
príliš veľké aj po procese zjednodušenia, čo nás donútilo uspokojiť sa aj s mierne horšími
ukážkami.

7.2.1 Učenie automatov podľa IEC-104

Prvý vyhodnotíme mód paketov. Ako už bolo spomenuté, jeho cieľom je zachytenie štruk-
túry jednotlivých konverzácií a regularít v rámci nich. Prevádzka IEC-104 však neobsahuje
žiadne konverzácie s regularitami. Ako jediná metrika nám teda zostáva štruktúra kon-
verzácií. V rámci vyhodnotenia sme sa teda snažili identifikovať automaty, v ktorých boli
minimálne zlúčené rovnaké časti konverzácií do jednej vetvy: prefixový strom sme nepova-
žovali za validný výsledok.

V tomto móde algoritmus Alergia učil relevantné automaty v intervale 𝛼 ∈ [0.7, 1.0].
Pre menšie 𝛼 sme pozorovali automaty, ktoré boli až príliš generalizované: stratila sa pod-
statná časť štruktúry konverzácií. Algoritmus Binomial tvoril relevantné automaty v in-
tervale 𝛼 ∈ [0.05, 0.25]. Pre ostatné hodnoty 𝛼 sa jednalo buď o prefixový strom alebo
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o automat s jedným stavom (maximálne zlúčený automat). Obecne sme však pozorovali
sprísnenie zlučovania stavov: automaty často pripomínali prefixový strom. Exactb dopa-
dol podobne ako algoritmus Binomial. Bolo však pozorované mierne rozšírenie intervalu
relevantných automatov na 𝛼 ∈ [0.05, 0.3]. Pre algoritmus Exactm sme pozorovali inter-
val relevantných automatov 𝛼 ∈ [0.8, 1.0]. Pre ostatné hodnoty 𝛼 sa jednalo o maximálne
zlúčený automat s jedným stavom. V rámci algoritmu MDI sme pozorovali pomerne slabé
výsledky. Naučené automaty buď zodpovedali prefixovému stromu, alebo boli príliš obecné
a teda štruktúra väčšiny konverzácií nebola zachytená. Presnejšie, zmysluplnú štruktúru
komunikácie sa podarilo zachytiť len automatom v intervale 𝛼 ∈ [0.05, 0.15]. Stále sa však
jednalo iba o časť jednej konverzácie a teda celkovo tento algoritmus nevytvoril žiaden re-
levantný automat. Najhoršie potom dopadli algoritmy LR a Chi2: pre každú zo skúmaných
hodnôt 𝛼 vytvorili prefixový strom alebo maximálne zlúčený automat. Získané výsledky sú
zhrnuté v prvom riadku tabuľky 7.4. Príklad tohto módu je ilustrovaný na obrázku B.3.

Druhý vyhodnotíme mód paketov v kombinácií s ekvivalenčným módom. Cieľom ekvi-
valenčného módu je zjednodušenie vstupných konverzácií za účelom identifikácie charak-
teristickej štruktúry a väčšieho množstva regularít. V prípade prevádzky IEC-104 tento
mód vedie k zjednodušeniu štruktúry konverzácií v inicializačnej časti komunikácie. Tak-
tiež všetky konverzácie v aktivačnej časti komunikácie nadobúdajú v ekvivalenčnnom móde
rovnakú štruktúru: jedná sa o ekvivalentné postupnosti paketov. Na základe týchto zmien
sme pozorovali očakávané zjednodušenie naučených automatov. Samotné vyhodnotenie bolo
potom založené na identifikovaní automatov so zlúčenými časťami konverzácií.

Pre algoritmy Alergia, Binomial, Exactb a Exactm sme pozorovali mierne rozšíre-
nie intervalu relevantných automatov. Algoritmy LR a Chi2 začali v tomto móde taktiež
vytvárať automaty, ktoré zachytili štruktúru konverzácií. Konkrétne sa jednalo o interval
𝛼 ∈ [0.8, 1.0] pre LR a interval 𝛼 ∈ [0.95, 1.0] pre Chi2. Pre ostatné hodnoty 𝛼 tieto algo-
ritmy tvorili príliš generalizované automaty, čo v extrémnom prípade znamenalo maximálne
zlúčený automat. Algoritmus MDI dopadol rovnako ako v prípade klasického módu pake-
tov: automaty boli príliš obecné a nezachytili podstatné časti štruktúry konverzácií. Súhrn
identifikovaných intervalov je možné pozorovať v druhom riadku tabuľky 7.4. Ako príklad
takéhoto učenia uvádzame obrázok B.4.

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial Exactb Exactm LR Chi2 MDI

pkt [0.7,1.0] [0.05,0.25] [0.05,0.3] [0.8,1.0] - - -
pkt+eq [0.6,1.0] [0.05,0.45] [0.05,0.4] [0.75,1.0] [0.8,1.0] [0.95,1.0] -

conv,nosplit [0.85,1.0] [0.05,0.1] - - - - -
conv,win+rndwin [0.7,1.0] [0.05,0.4] [0.05,0.35] - - - -
conv+eq,nosplit [0.85,1.0] [0.05,0.45] [0.05,0.3] 1.0 [0.8,1.0] [0.8,1.0] -
conv+eq,others [0.75,1.0] [0.05,0.45] [0.05,0.4] [0.5,1.0] [0.7,1.0] [0.7,1.0] -

Tabuľka 7.4: Relevantné intervaly parametra 𝛼 prevádzky IEC-104

Ako ďalší vyhodnotíme mód konverzácií. Tento mód slúži na zachytenie štruktúry po-
stupností konverzácií a regularít v rámci nich. Je možné si všimnúť, že IEC-104 neobsahuje
žiadne regularity vzhľadom na vzťahy medzi konverzáciami. Vyhodnotenie bolo teda zalo-
žené na identifikácií automatov, ktoré zachytili štruktúru postupností približne správnym
spôsobom.

Ako bolo spomenuté, mód konverzácií používa práve jednu z heuristík nosplit, win,
rndwin, hmd, hmf a hmdmf. Bolo však zistené, že v prípade prevádzky IEC-104 sú heuristiky
nosplit, hmd, hmf a hmdmf identické. Toto vychádza z faktu, že IEC-104 neobsahuje žiadne
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opakovanie konverzácií, čo značí nulový počet bodov rozdelenia. Túto skupinu heuristík
budeme v rámci módu konverzácií označovať nosplit. Podobe bolo zistené, že heuristiky
win a rndwin sa líšia len minimálne a teda ich súhrne budeme označovať ako win+rndwin.

Vyhodnotenie heuristiky nosplit bolo pomerne problematické. Keďže táto nevykonáva
rozdelenie postupnosti konverzácií na podpostupnosti, v prípade IEC-104 je správny vý-
sledok práve prefixový strom o jednej vetve (postupnosť odlišných konverzácií). Toto však
nie je ideálne, keďže prefixový strom môže taktiež signalizovať príliš prísnu hodnotu para-
metra 𝛼. Za účelom vyhodnotenia sme potom hľadali automaty, v ktorých boli vykonané
minimálne zlúčenia vzhľadom na prefixový strom. Takto identifikované intervaly je potom
možné vidieť v tabuľke 7.4. Pre algoritmus Alergia sa jedná o pomerne presný interval:
tento prefixové stromy netvorí. Intervaly pre algoritmy Binomial a Exactb naopak presné
nie sú: ak zahrnieme prefixové stromy, tieto pokojne môžu zodpovedať výsledným interva-
lom predchádzajúcich módov. Algoritmus MDI dopadol úplne rovnako ako v minulých dvoch
prípadoch: buď učil prefixový strom, alebo príliš obecné automaty, ktoré nezachytili pod-
statnú štruktúru. Najhoršie výsledky potom dosiahli algoritmy Exactm, LR a Chi2, ktoré
pre každú hodnotu 𝛼 vytvorili buď prefixový strom alebo maximálne zlúčený automat.

Vyhodnotenie heuristík win+rndwin už bolo jednoduchšie. Vzhľadom na prevádzku IEC-
104 je pre tieto správnym výsledkom prefixový strom s niekoľkými vetvami. Hranicu príliš
prísnej hodnoty parametra 𝛼 potom bolo možné určiť na základe zlúčenia, resp. nezlúčenia
koncových stavov jednotlivých vetiev prefixového stromu. Môžeme ešte raz poznamenať,
že aj keď sa heuristiky líšia v konkrétnych naučených automatoch, intervaly relevantných
hodnôt parametra 𝛼 mali veľmi podobné. Celkovo tieto heuristiky potom dosiahli analogické
výsledky s módom paketov. Jediný rozdiel sme pozorovali v prípade algoritmu Exactm:
v móde konverzácií tvorí len prefixový strom alebo maximálne zlúčený automat. Naučený
automat v móde konverzácií je ilustrovaný na obrázku B.6.

Na záver vyhodnotíme mód konverzácií v kombinácií s ekvivalenčným módom. Ako už
bolo spomenuté, v ekvivalenčnom móde prevádzka IEC-104 obsahuje nadväzujúcu postup-
nosť niekoľkých rovnakých konverzácií v rámci aktivačnej časti komunikácie, čo tvorí istú
formu regularity. V rámci vyhodnotenia sme sa potom snažili identifikovať automaty, ktoré
túto regularitu zachytili vo forme cyklu.

Vzhľadom na odlišný spôsob tvorenia množiny vzoriek heuristikou nosplit bola táto
opäť vyhodnotená osobitne. Ako môžeme pozorovať v tabuľke 7.4, táto heuristika v móde
conv+eq dosiahla analogické výsledky s módom pkt+eq. Jediný rozdiel bol opäť v algoritme
Exactm, ktorý vytvoril relevantný automat len pri hodnote 𝛼 = 1.0. Ostatné hodnoty viedli
k maximálne zlúčenému automatu.

Heuristiky win, rndwin, hmd, hmf a hmdmf dosahovali veľmi podobné výsledky a teda boli
vyhodnotené ako skupina. V tabuľke výsledných intervalov 7.4 sú potom súhrnne označo-
vané ako others. Celkovo potom dopadli veľmi podobne ako mód pkt+eq, či ako heuristika
nosplit v móde conv+eq. Znovu však bola identifikovaná podstatná odchýlka pre algorit-
mus Exactm. V tomto prípade sa jednalo o zväčšenie intervalu na 𝛼 ∈ [0.5, 1.0]. Môžeme
ešte poznamenať, že tieto heuristiky sa správajú podobne hlavne preto, lebo v ekvivalenč-
nom móde prevádzky IEC-104 je každá vzdialenosť medzi susedným opakovaním rovnakej
konverzácie vždy 1. Príklad naučeného automatu je uvedený na obrázku B.5.

Celkovo teda najhoršie dopadol algoritmus MDI. Pre žiadny z navrhovaných módov sme
preň nedokázali identifikovať automat, ktorý by aspoň približne zachytil požadovanú štruk-
túru. Naopak najlepšie dopadli algoritmy Alergia, Binomial a Exactb. Pre tieto boli iden-
tifikované pomerne stabilné intervaly parametra 𝛼, pre ktoré naučené automaty obsahovali
požadovanú štruktúru alebo regularity. Algoritmy LR a Chi2 potom poskytovali stabilný
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interval iba pre ekvivalenčný mód. Toto potencionálne znamená, že nedokážu správne pra-
covať na základe štatisticky obmedzenej prevádzky IEC-104, či naopak dokážu správne
pracovať len v prípade jednoduchých automatov. Ďalším dôvodom môže byť malá jemnosť
zvoleného kroku skúmaných hodnôt parametra 𝛼. Nakoniec, pre Exactm bol zistený celkom
variabilný interval parametra 𝛼, ktorý sa však zdá byť stabilný blízko hodnoty 𝛼 = 1.0.
Algoritmus Exactm taktiež nefungoval pre klasický konverzačný mód a to pravdepodobne
z rovnakých dôvodov ako LR a Chi2.

7.2.2 Učenie automatov podľa SCADA-to-substation

Prevádzka SCADA-to-substation na rozdiel od IEC-104 obsahuje veľké množstvo komuni-
kujúcich kontrolovaných staníc. Manuálne vyhodnotenie naučených automatov teda nie je
vzhľadom na veľkosť výsledných automatov realistické. Aby sme však dosiahli aspoň nejaké
výsledky, môžeme využiť mód profilov. Tento nám umožní analyzovať komunikáciu osobitne
pre ľubovolnú unikátnu dvojicu zariadení. Keďže samotná komunikácia je pre všetky dvojice
prakticky identická, náhodne sme vybrali kontrolovanú stanicu a to stanicu s IP adresou
172.17.2.135. Vyhodnotenie je potom vykonané čisto na základe komunikácie medzi touto
stanicou a kontrolnou stanicou s IP 172.17.1.20.

Začneme vyhodnotením módu paketov. V prípade prevádzky SCADA-to-substation je
komunikácia medzi dvomi zariadeniami tvorená čisto konverzáciami s identickou štruktúrou.
Navyše, ako je možné pozorovať v tabuľke 7.3, štruktúra jednotlivých konverzácií je veľmi
jednoduchá. Jedinou výnimkou sú už spomínané ASDU pakety zachytené mimo očakáva-
ného poradia. Tieto majú za následok istý šum v naučených automatoch: miesto priamo-
čiarej následnosti stavov sa učia mierne zložitejšiu štruktúru. Konkrétna podoba takýchto
automatov je potom ilustrovaná na obrázku B.1. V rámci tejto práce bolo zhodnotené, že
tento šum môže byť prínosný, resp. minimálne by nemal byť škodlivý. Prínosom jeho zachy-
tenia môže byť naučenie akýchsi neškodných anomálií, na ktoré nechceme v rámci detekcie
upozorňovať (keďže už boli raz zachytené, zrejme môžu byť zachytené aj v budúcnosti).
Na druhej strane, ak takéto chovanie chceme detegovať ako nežiadúcu anomáliu, stochas-
tický charakter naučených automatov nám to triviálne umožňuje. Keďže zachytenie paketov
mimo poradia je pomerne zriedkavá udalosť, všetky konverzácie tvorené na základe týchto
paketov budú mať pravdepodobnosť vygenerovania blízku nule. Toto je triviálne možné
detegovať na základe úpravy hranice pravdepodobnosti generovania, pri ktorej je hlásená
anomália, či dodatočnej analýze výstupu detekcie. Keďže komunikácia vybranej kontrolo-
vanej stanice obsahovala takéto pakety, v rámci vyhodnotenia sme sa snažili identifikovať
automaty, ktoré zachytili štruktúru tak správnych konverzácií, ako aj konverzácií so šumom
(konverzácie neobsahovali regularity).

Výsledky algoritmov pre mód paketov je potom možné vidieť v prvom riadku tabuľky
7.5. Identifikované intervaly hodnôt parametra 𝛼 sú v porovnaní s prevádzkou IEC-104
omnoho väčšie. Dôvodom je pravdepodobne dostatok štatistickej informácie alebo jedno-
duchosť štruktúry konverzácií. Môžeme poznamenať, že obecný charakter algoritmov sa
približne zachoval: Alergia tvoril pre malé hodnoty 𝛼 pomerne obecné automaty, algo-
ritmy Binomial a Exactb začali od určitej hranice tvoriť prefixové stromy a MDI nedokázal
zachytiť významnú čast štruktúry konverzácií.

Ako ďalší vyhodnotíme mód paketov v kombinácií s ekvivalenčným módom. V prípade
prevádzky SCADA-to-substation mód paketov významným spôsobom nič nezmenil: konver-
zácie majú miesto 5 paketov 4. Toto pozorujeme aj na výsledných intervaloch relevantných
automatov v tabuľke 7.5. Jedinú zmenu pozorujeme v zmenšení intervalov pre algoritmy
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Spôsob
predspracovania Alergia Binomial Exactb Exactm LR Chi2 MDI

pkt [0.05,1.0] [0.05,0.8] [0.05,0.8] [0.05,1.0] [0.05,1.0] [0.05,1.0] -
pkt+eq [0.05,1.0] [0.05,0.6] [0.05,0.6] [0.05,1.0] [0.05,1.0] [0.05,1.0] -
conv [0.35,1.0] [0.05,0.45] [0.05,0.3] [0.05,1.0] [0.05,1.0] [0.05,0.95] -

conv+eq [0.35,1.0] [0.05,0.45] [0.05,0.3] [0.05,1.0] [0.05,1.0] [0.05,0.95] -

Tabuľka 7.5: Relevantné intervaly parametra 𝛼 prevádzky SCADA-to-substation

Binomial a Exactb. Dôvodom zmenšenia intervalov je práve dané zjednodušenie, ktoré
umožní týmto algoritmom rýchlejšie dosiahnuť prefixový strom.

Ako tretí vyhodnotíme mód konverzácií. Každá komunikácia medzi dvojicami zariadení
v rámci prevádzky SCADA-to-substation je vysoko pravidelná. Postupnosť konverzácií je
potom tvorená opakovaním jedinej konverzácie s občasným výskytom konverzácií so spo-
mínaným šumom. Príklad takéhoto chovania je uvedený na obrázku B.2. Vyhodnotenie
potom bolo založené na identifikovaní automatov, ktoré správne zachytili túto regularitu
v podobe cyklu. Je nutné poznamenať, že jednotlivé heuristiky dosahovali v prípade ta-
kejto prevádzky takmer identické výsledky. Toto vychádza práve z charakteru štruktúry
postupnosti konverzácií.

Pre algoritmus Alergia bol pozorovaný podstatne menší interval hodnôt parametra 𝛼.
Automaty mimo tohto intervalu boli totiž opäť príliš obecné a nezachytili žiadnu štruk-
túru vzhľadom na konverzácie obsahujúce pakety mimo poradia. V tomto prípade nás síce
takáto situácia nezaujíma, ale obecne to signalizuje príliš veľkú voľnosť zlučovania stavov.
Pre algoritmy Binomial a Exactb sme zaznamenali intervaly takmer identické s výsledkami
dosiahnutými pri prevádzke IEC-104. Pre väčšie hodnoty 𝛼 boli tvorené automaty tak zlo-
žité, že knižnica transitions ich nedokázala ani zobraziť. Bolo posúdené, že vzhľadom
na relatívne jednoduchý charakter komunikácie sú tieto irelevantné. Ostatné algoritmy do-
siahli analogické výsledky ako pre mód paketov. Jedinou výnimkou je hodnota 𝛼 = 1.0 pre
algoritmus LR, ktorá taktiež zodpovedala príliš zložitému automatu. Výsledné intervaly sú
zobrazené v tabuľke 7.5.

Ako posledný vyhodnotíme mód konverzácií v kombinácií s ekvivalenčným módom. Tu je
nutné poznamenať, že ekvivalenčný mód vôbec nezmení štruktúru postupnosti konverzácií
(len obmedzene štruktúru samotných konverzácií). Toto sa priamo odrazilo vo výsledkoch,
ktoré sú úplne identické s klasickým módom konverzácií.

V prípade prevádzky SCADA-to-substation celkovo dosiahli všetky algoritmy, s výnim-
kou MDI, pomerne rozsiahle intervaly relevantných automatov. Dôvodom môže byť jedno-
duchosť učenej komunikácie alebo dostatok štatistických informácií. Algoritmus MDI opäť
nedokázal naučiť žiaden automat, v ktorom by bola zachytená požadovaná štruktúra. Vzhľa-
dom na jednoduchý charakter komunikácie v rámci prevádzky SCADA-to-substation však
tieto intervaly neodporúčame chápať ako smerodajné.

7.2.3 Zhrnutie výsledkov učenia automatov

Cieľom tejto podkapitoly bolo určenie obecných hodnôt parametra 𝛼, pre ktoré skúmané
algoritmy vytvárajú relevantné automaty. Za týmto účelom môžeme chápať každú kombi-
náciu prevádzok IEC-104 a SCADA-to-substation s módmi pkt, pkt+eq, conv a conv+eq
(vrátane heuristík) ako jeden rozdielny prípad učenia. Bolo zhodnotené, že najlepším postu-
pom je potom uvažovať približný prienik identifikovaných intervalov pre jednotlivé vstupy
(okrem IEC-104 s heuristikou nosplit, ktorú bolo problematické správne vyhodnotiť). Pre
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algoritmus Alergia teda odporúčame hodnoty 𝛼 v intervale [0.75, 1.0]. Pre menšie hodnoty
totiž často učil príliš obecné automaty. Pre algoritmy Binomial a Exactb odporúčame po
rade intervaly 𝛼 ∈ [0.05, 0.45] a 𝛼 ∈ [0.05, 0.35]. Hodnota 𝛼 = 0 totiž zodpovedá automatu
s jedným stavom a väčšie hodnoty často tvoria prefixový strom, či príliš konkrétny automat.
Pre algoritmy Exactm a LR doporučujeme voliť hodnoty z intervalu 𝛼 ∈ [0.8, 1.0]. Tieto al-
goritmy boli pomerne volatilné, pričom sa zdali stabilnejšie blízko hodnoty 1. V ostatných
prípadoch tieto tvorili príliš generalizované automaty, ktoré mali veľmi často podobu auto-
matu s jedným stavom. V prípade Chi2 odporúčame interval 𝛼 ∈ [0.8, 0.95]. Pre 𝛼 = 1.0
totiž niekedy tvorí prefixový strom alebo príliš konkrétny automat. Algoritmus MDI dopo-
ručujeme vôbec nepoužívať. Dôvodom je jeho neschopnosť zachytiť požadovanú štruktúru
komunikácie minimálne v rámci skúmaných sieťových prevádzok.

7.3 Vyhodnotenie detekcie anomálií
V rámci tejto podkapitoly si vyhodnotíme navrhované metódy detekcie anomálií na základe
naučených pravdepodobnostných automatov: detekciu v móde paketov, detekciu v móde
konverzácií a detekciu založenú na štatistickej analýze. Demonštrujeme si aké typy anomálií
tieto metódy dokážu odhaliť a ako spolu pokrývajú pomerne širokú oblasť detekcie.

Vyhodnotenie je založené čisto na prevádzke SCADA-to-substation. Táto bola vybraná
kvôli tomu, že zodpovedá rozsiahlej komunikácií v rámci SCADA systému, čo nám umožní
aproximovať detekciu anomálií v prípade situácie reálneho sveta. Vstupom detekcie sú po-
tom automaty naučené čisto na základe prevádzky SCADA-to-substation. Tieto automaty
sú porovnávané s vygenerovanými 7 analyzovanými prevádzkami. Vygenerované prevádzky
potom boli navrhnuté tak, aby simulovali vybrané útoky alebo anomálie vzhľadom na za-
chytenú komunikáciu v cieľovej sieti. Môžeme poznamenať, že za účelom automatického vy-
hodnotenia boli potom niektoré vygenerované prevádzky anotované. Konkrétne boli ozna-
čované anomálne pakety, čo viedlo k rozšíreniu analyzovanej prevádzky vo formáte csv
o stĺpec anomaly. Toto nám umožnilo detegovať ako falošné pozitíva, tak falošné negatíva
vzhľadom na klasifikáciu anomálií.

V rámci vyhodnotenia detekcie v móde paketov boli porovnané len automaty naučené
pomocou algoritmov Alergia, Binomial, LR, Chi2 a MDI. Bolo totiž zistené, že pre celú
prevádzku SCADA-to-substation sú obecne algoritmy Exactb a Exactm príliš pomalé: pre
niektoré hodnoty 𝛼 bolo učenie manuálne zastavené po približne hodine. Aby sme predišli
zmätku, pripomíname, že v predchádzajúcej podkapitole bol použitý mód profilov a teda
prevádzka SCADA-to-substation nebola učená ako celok. Pre fungujúce algoritmy potom
boli skúmané automaty pre všetky hodnoty parametra 𝛼 v intervale [0, 1] s krokom 0.05.
Prah 𝑡0 bol pevne nastavený na hodnotu 0 (viz kapitola 7.2). Za účelom zopakovania pri-
pomíname, že cieľom tejto detekcie je odhalenie anomálií v rámci štruktúry konverzácií.
Ako metrika vyhodnotenia bol potom vybraný súčet falošných pozitív a falošných negatív
v kontexte klasifikácie anomálnych konverzácií, ktorý budeme ďalej označovať ako miss.

Pri vyhodnotení detekcie v móde konverzácií musel byť vzhľadom na pomalé učenie
vynechaný aj algoritmus Binomial. V móde konverzácií sú totiž výsledne automaty obecne
zložitejšie v porovnaní s módom paketov a to hlavne pre rozsiahle vstupy ako SCADA-to-
substation. Problematické sú príliš konkrétne automaty, ktoré majú vysoký počet stavov.
V kapitole 7.2 sme si už vysvetlili, že Binomial tvorí takéto automaty pre väčšinu hodnôt
𝛼. Rovnaká situácia často nastáva pre extrémne hodnoty 𝛼 = 0.0 a 𝛼 = 1.0 v prípade
algoritmov LR a Chi2. Za účelom jednotnosti potom tieto hodnoty boli preskočené pre
všetky študované algoritmy a to Alergia, LR, Chi2 a MDI. Celkovo bol teda skúmaný interval
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𝛼 ∈ [0.05, 0.95] s krokom 0.05. Prah 𝑡0 bol potom opäť nastavený na hodnotu 0. Pre
konverzačný mód boli taktiež odskúšané všetky navrhované heuristiky win, rndwin, hmd,
hmf, hmdmf a nosplit. Rovnako ako v kapitole 7.2.2 bol pre tieto heuristiky (s výnimkou
nosplit) zvolený parameter 𝑠 = 5. Pripomíname, že cieľom detekcie v móde konverzácií je
odhalenie anomálií v rámci štruktúry postupnosti konverzácií. Metrika vyhodnotenia potom
zodpovedala súčtu falošných pozitív a falošných negatív v kontexte klasifikácie anomálnych
postupností konverzácií. Tento súčet budeme opäť označovať ako miss.

Ako posledná bude vyhodnotená detekcia založená na štatistickej analýze. Ako už bolo
spomenuté, táto dáva zmysel len pre automaty v móde paketov. Bolo teda možné porovnať
algoritmy Alergia, Binomial, LR, Chi2 a MDI pre celý interval 𝛼 ∈ [0.0, 1.0] s krokom 0.05
a prah 𝑡0 = 0. Táto metóda detekcie pracuje na princípe výpočtu Euklidovskej vzdialenosti
𝐿2 a KL divergencie 𝑑𝐾𝐿. V zmysle kapitoly 4.4.4 bol za týmto účelom zvolený parameter
relatívnej chyby 𝜀 = 1× 10−7. Pri výpočte KL divergencie bola použitá metóda vyhladenia
s aproximáciou nuly 1× 10−6 (viz kapitola 3.3.1).

Hodnoty 𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿 potom môžu byť priamo použité ako metriky vyhodnotenia. Je
však nutné určiť istú hraničnú hodnotu, pri prekročení ktorej bude signalizovaná anomália.
Bolo zhodnotené, že takouto hranicou môžu byť referenčné hodnoty 𝐿𝑟𝑒𝑓

2 a 𝑑𝑟𝑒𝑓𝐾𝐿 zodpove-
dajúce štatistickému porovnaniu automatu s prevádzkou, na základe ktorej bol naučený.
Môžeme poznamenať, že učiaci proces generalizuje vstupnú prevádzku, čo znamená istý
posun pravdepodobnostného rozloženia, ktorý sa práve snažíme kvantifikovať. Za účelom
detekcie anomálií by bolo potom vhodné namerané hodnoty 𝐿𝑟𝑒𝑓

2 a 𝑑𝑟𝑒𝑓𝐾𝐿 škálovať istým
parametrom 𝑠. Pre jednoduchosť však volíme verziu bez škálovania, resp. 𝑠 = 1. Taktiež
musíme poznamenať, že navrhovaný postup je experimentálny a teda môže byť vhodnejšie
zvoliť hraničnú hodnotu získanú iným spôsobom.

Namerané Euklidovské vzdialenosti sú vykreslené v grafe 7.1. Je vhodné si všimnúť, že
pre niektoré hodnoty parametra 𝛼 boli vzdialenosti pomerne veľké. Tieto však zodpove-
dajú automatom, ktoré sa nachádzajú mimo intervalov relevantných hodnôt 𝛼 (viz kapitola
7.2.2). Konkrétne sa jedná sa o príliš generalizované automaty: príliš volné zlučovanie stavov
viedlo k podstatnej zmene pravdepodobnostného rozloženia. Toto pozorovanie len potvr-
dzuje predchádzajúce vyhodnotenie. Naopak, v rámci intervalov relevantných automatov
sme namerali očakávané nízke hodnoty Euklidovskej vzdialenosti okolo 𝐿𝑟𝑒𝑓

2 = 0.001 pre
algoritmy Alergia a Chi2, 𝐿𝑟𝑒𝑓

2 = 0.016 pre LR a 𝐿𝑟𝑒𝑓
2 = 0.0003 pre Binomial. Algoritmus

MDI neučil žiadny relevantný automat, čo sa taktiež odrazilo na vysokej nameranej hodnote
𝐿𝑟𝑒𝑓
2 = 0.23.
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Obr. 7.1: Vypočítané referenčné Euklidovské vzdialenosti 𝐿𝑟𝑒𝑓
2

Ako je možné pozorovať v grafe 7.2, v prípade KL divergencie boli dosiahnuté ana-
logické výsledky. Pre relevantné intervaly parametra 𝛼 boli namerané hodnoty 𝑑𝑟𝑒𝑓𝐾𝐿 okolo
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2× 10−5, 1× 10−6, 4× 10−3, 5× 10−5 a 6.509 zodpovedajúce po rade algoritmom Alergia,
Binomial, LR, Chi2 a MDI. V prípade MDI sme opäť pozorovali príliš vysokú hodnotu, čo po-
tvrdzuje jeho problematické chovanie. Tento algoritmus budeme ďalej v rámci experimentov
teda zväčša ignorovať.
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Obr. 7.2: Vypočítané referenčné KL divergencie 𝑑𝑟𝑒𝑓𝐾𝐿

Na záver poznamenávame, že ekvivalenčný mód ovplyvňuje sieťovú prevádzku SCADA-
to-substation len minimálne (viz kapitola 7.2.2). S ohľadom na rozsah práce tento mód
potom nebol v kontexte vyhodnotenia detekcie anomálií vôbec študovaný.

7.3.1 Experiment 1

Cieľom prvého experimentu bolo zhodnotenie detekcie anomálií v prípade správnej pre-
vádzky. Aby sme takúto situáciu aproximovali, z prevádzky SCADA-to-substation sme ex-
trahovali náhodné okno 4000 za sebou idúcich paketov, ktoré sme následne použili ako ana-
lyzovanú sieťovú prevádzku. Pre úplnosť poznamenávame, že samotné modely boli učené na
základe celej prevádzky SCADA-to-substation (toto platí aj pre nasledujúce experimenty).

Detekcia anomálií v móde paketov potom dopadla podľa očakávaní: použité algoritmy
garantujú príjem učenej množiny vzoriek a teda neboli zistené žiadne falošné pozitíva.
Rovnaká situácia nastala aj v prípade detekcie v móde konverzácií (ešte raz pripomíname,
že v móde konverzácií bolo možné automaticky preskúmať len interval 𝛼 ∈ [0.05, 0.95]).
Obe detekcie teda dosiahli perfektné skóre miss = 0, čo môžeme pozorovať v tabuľke 7.6.

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial LR Chi2 MDI

pkt [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0]
conv, nosplit [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, win 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, rndwin 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmd 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, hmdmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

Tabuľka 7.6: Intervaly parametra 𝛼 pre experiment 1, miss = 0

V rámci detekcie na základe štatistickej analýzy sme pozorovali výchylky 𝐿2 vzdialenosti
a 𝑑𝐾𝐿 divergencie v súlade s identifikovanými intervalmi relevantných automatov v kapi-
tole 7.2.2, čo je možné overiť v grafoch 7.3 a 7.4. Ako už bolo uvedené, algoritmus MDI
budeme teda ignorovať (aj v nasledujúcich experimentoch). Prekvapivé však boli obecne
vysoké hodnoty 𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿. Pre väčšinu algoritmov bola nameraná hodnota Euklidovskej
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vzdialenosti okolo 𝐿2 = 0.027 (0.033 pre LR), čo predstavuje podstatný rozdiel oproti 𝐿𝑟𝑒𝑓
2 .

Dokonca, pre KL divergenciu bola zistená ešte niekoľkonásobne vyššia odchýlka oproti 𝑑𝑟𝑒𝑓𝐾𝐿:
pre všetky algoritmy bola nameraná hodnota okolo 𝑑𝐾𝐿 = 0.27. V prípade správnej pre-
vádzky, v ktorej sa nenachádzajú žiadne anomálie takéto výsledky nedávajú zmysel. Preto
bola vykonaná jej podrobnejšia analýza. Táto odhalila, že extrahované okno 4000 paketov
nepokrýva komunikáciu medzi niektorými zariadeniami, keďže tieto komunikovali v rámci
prevádzky SCADA-to-substation len veľmi zriedka. V tomto kontexte je naopak vysoká hod-
nota 𝑑𝐾𝐿 správna: ako bolo spomenuté v kapitole 3.3.1, KL divergencia formálne priraďuje
takejto situácií nekonečnú penaltu, pričom táto je znížená pomocou metódy vyhladenia.
Bolo teda zistené, že výsledky štatistickej analýzy sú konzistentné s charakterom analyzo-
vanej prevádzky.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.1

0.2

Parameter 𝛼

𝐿
2

vz
di

al
en

os
ť

Alergia
Binomial

Chi2
LR
MDI

Obr. 7.3: Vypočítané 𝐿2 vzdialenosti pre experiment 1
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Obr. 7.4: Vypočítané 𝑑𝐾𝐿 divergencie pre experiment 1

7.3.2 Experiment 2

Druhý experiment spočíval v simulovaní výpadku zariadenia. Za týmto účelom bolo z pre-
vádzky SCADA-to-substation opäť extrahované okno 4000 paketov. V rámci neho potom
bola odstránená komunikácia vybranej kontrolovanej stanice s IP adresou 172.17.2.105, čo
aproximuje požadovanú situáciu. V takejto prevádzke sa potom nachádza 0 anomálií v rámci
štruktúry konverzácií a 0 anomálií v rámci štruktúry postupností konverzácií. Cieľom tohto
experimentu je teda overiť správnosť detekcie založenej na štatistickej analýze.

Detekcia v móde paketov nezachytila žiadnu anomáliu. Keďže táto detekcia je zameraná
na kontrolu štruktúry konverzácií, dosiahnutý výsledok je úplne správny, čo znamená nulový
počet zlých klasifikácií. Toto je uvedené v prvom riadku tabuľky 7.7.

Cieľom detekcie v móde konverzácií je odhalenie anomálií v rámci štruktúry postup-
ností konverzácií. V danom vstupe sú však tieto korektné: zmena spočíva len v odstránení
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postupnosti konverzácií zodpovedajúcej komunikácií vybranej stanice. Detekcia v móde
konverzácií pre žiaden model nehlásila anomáliu, čo potom zodpovedá miss = 0 pre celé
skúmané intervaly. Tento výsledok je zachytený vo zvyšku tabuľky 7.7.

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial LR Chi2 MDI

pkt [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0]
conv, nosplit [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, win 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, rndwin 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmd 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, hmdmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

Tabuľka 7.7: Intervaly parametra 𝛼 pre experiment 2, miss = 0

Detekcia založená na štatistickej analýze dokázala simulovanú anomáliu odhaliť. V rámci
intervalov relevantných automatov bola pre väčšinu algoritmov zistená Euklidovská vzdia-
lenosť okolo 𝐿2 = 0.039 (0.043 pre LR), čo je takmer dvojnásobok hodnoty z experimentu 1.
Analogickú situáciu sme pozorovali pre KL divergenciu, ktorá v týchto intervaloch dosiahla
hodnoty okolo 𝑑𝐾𝐿 = 0.51. Môžeme si všimnúť, že práve KL divergencia je vhodná na de-
tekciu výpadkov zariadení, čo vychádza z jej sémantiky (nekonečná, resp. vysoká penalta).
Výsledky štatistickej analýzy sú zhrnuté v grafoch 7.5 a 7.6.
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Obr. 7.5: Vypočítané 𝐿2 vzdialenosti pre experiment 2
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Obr. 7.6: Vypočítané 𝑑𝐾𝐿 divergencie pre experiment 2
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7.3.3 Experiment 3

Experiment 3 simuluje situáciu, v ktorej isté zariadenie v sieti komunikuje častejšie ako by
malo. Toto môže signalizovať zlú konfiguráciu, chybu zariadenia, problém operátora, či v ex-
trémnom prípade porušenie bezpečnosti nejakým útočníkom. Túto situáciu sme aproximo-
vali pomerne triviálnym spôsobom. Znovu bolo extrahované okno 4000 paketov z prevádzky
SCADA-to-substation, pričom v tomto prípade sme 10-krát zduplikovali komunikáciu jed-
ného vybraného zariadenia. Pre jednoduchosť sme opäť zvolili kontrolovanú stanicu s IP
adresou 172.17.2.105. Rovnako ako v prípade experimentu 2 sa budeme pre takýto vstup
spoliehať na štatistickú analýzu: postupnosti konverzácií ani samotné konverzácie neobsa-
hujú žiadne anomálie.

Detekcia v móde paketov, ani detekcia v móde konverzácií, neidentifikovali anomáliu
pre žiaden študovaný automat. Keďže detekcia ľubovolnej anomálie by signalizovala falošné
pozitívum, opäť sa jednalo o perfektnú klasifikáciu a teda miss = 0. Toto je možné vidieť
v tabuľke 7.8: prvý riadok zodpovedá módu paketov a jej zvyšok zodpovedá heuristikám
módu konverzácií. Môžeme poznamenať, že takýto výsledok je očakávaný, keďže sa jedná
o komunikáciu z učenej množiny vzoriek.

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial LR Chi2 MDI

pkt [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0]
conv, nosplit [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, win 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, rndwin 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmd 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, hmdmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

Tabuľka 7.8: Intervaly parametra 𝛼 pre experiment 3, miss = 0

V rámci detekcie založenej na štatistickej analýze bola však generovaná anomália od-
halená. Pre relevantné automaty v zmysle kapitoly 7.2.2 sme pre všetky algoritmy (ok-
rem MDI) pozorovali Euklidovskú vzdialenosť okolo 𝐿2 = 0.196 a KL divergenciu približne
𝑑𝐾𝐿 = 0.423. Toto môžeme overiť v grafoch 7.7 a 7.8 po rade zodpovedajúcim 𝐿2 a 𝑑𝐾𝐿.
Oba namerané výsledky sú vysoko nad referenčnými hodnotami 𝐿𝑟𝑒𝑓

2 a 𝑑𝑟𝑒𝑓𝐾𝐿, čo signalizuje
detekciu anomálie.
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Obr. 7.7: Vypočítané 𝐿2 vzdialenosti pre experiment 3
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Obr. 7.8: Vypočítané 𝑑𝐾𝐿 divergencie pre experiment 3

7.3.4 Experiment 4

Tento experiment bol inšpirovaný DoS útokom navrhnutým v [23]. Konkrétne sa jedná o zá-
plavový útok (angl. flooding attack), ktorého cieľom je zahltiť kontrolnú stanicu a tým zmiasť
operátora, či dokonca narušiť samotnú činnosť kontrolnej stanice. Rovnako ako v [23] bol
tento útok simulovaný generovaním SIQ (M_SP_NA_1) ASDU paketov. Tieto boli genero-
vané v rámci správnej prevádzky, ktorá je ako v prechádzajúcich prípadoch reprezentovaná
oknom 4000 paketov z prevádzky SCADA-to-substation. Aby sme si detekciu sťažili, pri
generovaní bol použitý známy ASDU paket obsiahnutý v komunikácií kontrolovanej stanice
s IP adresou 172.17.2.105: neznámy paket by zodpovedal neznámemu symbolu, čo by viedlo
k triviálnemu odhaleniu. Takto vytvorená prevádzka potom obsahovala 11 anomálnych kon-
verzácií. Môžeme upresniť, že každá z nich bola tvorená postupnosťou veľkého množstva
generovaných paketov (COT=20) ukončenou sekvenciou správnej konverzácie (COT=6,
COT=7, COT=20, COT=20, COT=10). Toto je dôsledok spôsobu identifikácie konverzá-
cií. V rámci postupností konverzácií potom existovala len 1 anomálna postupnosť, pričom
táto zodpovedala komunikácií medzi stanicou s IP adresou 172.17.2.105 a kontrolnou sta-
nicou.

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial LR Chi2 MDI

pkt [0.05,0.1]∪[0.3,1.0] [0.05,1.0] [0.0]∪[0.25,1.0] [0.05,0.95] [0.0]
conv, nosplit [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, win 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, rndwin 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmd 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, hmdmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

Tabuľka 7.9: Intervaly parametra 𝛼 pre experiment 4, miss = 0

Detekcia v móde paketov dokázala správne klasifikovať všetkých 11 anomálií na základe
väčšiny naučených automatov. Pre algoritmus Alergia bola klasifikácia úspešná v intervale
hodnôt parametra 𝛼, ktorý približne sedí s identifikovaným intervalom relevantných auto-
matov v kapitole 7.2.2. V prípade algoritmu Binomial bola vylúčená len hodnota 𝛼 = 0.0,
ktorá typicky zodpovedá maximálne zlúčenému automatu. Pre LR pozorujeme očakávane
problémy pre automaty blízke 𝛼 = 0.0: tieto boli empiricky pozorované ako príliš obecné.
Algoritmus Chi2 nedokázal správne klasifikovať anomálie pre 𝛼 = 0.0 a 𝛼 = 1.0. Toto bolo
očakávané, keďže tieto často zodpovedajú maximálne zlúčenému automatu a prefixovému
stromu. Pre algoritmus MDI bola klasifikácia správna len pre 𝛼 = 0.0, čo je taktiež v súlade
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s empiricky slabými výsledkami tohto algoritmu. Výsledky detekcie v móde paketov sú zhr-
nuté v prvom riadku tabuľky 7.9. Ako môžeme pozorovať vo zvyšku tejto tabuľky, v rámci
detekcie v móde konverzácií sa podarilo správne klasifikovať danú anomáliu na základe kaž-
dého automatu. Dôvodom je očividný charakter anomálie vzhľadom na naučenú štruktúru
postupnosti konverzácií: čisto periodické opakovanie konverzácie popísanej v tabuľke 7.3.

Detekcia založená na štatistickej analýze taktiež dokázala odhaliť prítomnosť anomálií.
Toto vychádza z relatívne veľkého množstva generovaných anomálnych konverzácií, ktoré
výrazne štatisticky ovplyvnili inak správnu prevádzku. V intervaloch relevantných auto-
matov pre SCADA-to-substation potom bola nameraná Euklidovská vzdialenosť približne
𝐿2 = 0.044 (0.048 pre LR) a KL divergencia okolo 𝑑𝐾𝐿 = 0.542, čo je zhrnuté v grafoch 7.9
a 7.10. Rovnako ako v predchádzajúcich experimentoch sú tieto hodnoty dostatočne vysoké
na zistenie prítomnosti anomálie.
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Obr. 7.9: Vypočítané 𝐿2 vzdialenosti pre experiment 4
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Obr. 7.10: Vypočítané 𝑑𝐾𝐿 divergencie pre experiment 4

7.3.5 Experiment 5

Cieľom piateho experimentu je simulácia útoku vo forme skenovania zariadení. V rámci
tohto útoku predpokladáme, že útočník získal prístup do siete a snaží sa identifikovať
všetky prítomné kontrolované stanice. Taktiež predpokladáme, že môže vytvárať vlastné
pakety (angl. packet spoofing), alebo má prístup ku kontrolnej stanici. Tento útok sme
potom simulovali nasledujúcim spôsobom. Na začiatku sme opäť extrahovali okno 4000
paketov z prevádzky SCADA-to-substation. V rámci neho sme generovali aktivačné ASDU
pakety (COT=6) pre všetky IP adresy siete 172.17.2.0/24 a porty z intervalu [50000, 51000].
Ak sa útočník trafil do existujúceho zariadenia, toto na aktiváciu odpovedalo už známou
sekvenciou ASDU paketov (COT=7, COT=20, COT=20, COT=10). Falošné pakety boli
generované s krokom 0.005 sekundy, aby sme zabránili príliš veľkému vstupu vzhľadom na
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automatické vyhodnotenie. Celkovo takáto prevádzka obsahovala 1445 anomálnych konver-
zácií tvorených jediným ASDU paketom (COT=6) s neznámou IP adresou a/alebo portom.
Prevádzka taktiež obsahovala rovnaký počet anomálnych postupností, pričom každá z nich
zodpovedala postupnosti tvorenej jedinou anomálnou konverzáciou.

Detekcia v móde paketov dosiahla miss = 0 pre všetky naučené automaty. Toto zna-
mená, že každý z nich správne detegoval všetkých 1445 anomálnych konverzácií, čo je uve-
dené v prvom riadku tabuľky 7.10. Dôvodom takéhoto výsledku je charakter anomálnych
konverzácií: obsahujú neznámy paket, resp. neznámy symbol.

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial LR Chi2 MDI

pkt [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0]
conv, nosplit [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, win 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, rndwin 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmd 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, hmdmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

Tabuľka 7.10: Intervaly parametra 𝛼 pre experiment 5, miss = 0

Analogický výsledok bol dosiahnutý aj pre detekciu v móde konverzácií. Každý naučený
automat teda správne klasifikoval všetkých 1445 anomálnych postupností konverzácií (viz
zvyšok tabuľky 7.10). Toto potom vychádza z faktu, že anomálne postupnosti sú tvorené
práve jednou anomálnou a neznámou konverzáciou.
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Obr. 7.11: Vypočítané 𝐿2 vzdialenosti pre experiment 5
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Obr. 7.12: Vypočítané 𝑑𝐾𝐿 divergencie pre experiment 5
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V rámci detekcie založenej na štatistickej analýze sme opäť dokázali odhaliť prítomnosť
útoku. Rovnako ako v prípade experimentu 4 bol totiž generovaný veľký počet anomálnych
konverzácií, ktoré zmenili štatistické rozloženie prevádzky. Keďže tieto konverzácie boli
navyše neznáme, pre všetky algoritmy (okrem MDI) sme pozorovali relatívne vysokú hodnotu
KL divergencie okolo 𝑑𝐾𝐿 = 1.675, ako môžeme pozorovať v grafe 7.12. Podobne bola pre
všetky algoritmy nameraná relatívne veľká hodnota Euklidovskej vzdialenosti 𝐿2 = 0.123
(viz graf 7.11).

7.3.6 Experiment 6

Tento experiment simuluje ďalší typ útoku. Konkrétne sa jedná o pripojenie podvodnej kon-
trolnej stanice, ktorá komunikuje s jednotlivými kontrolovanými stanicami za účelom získa-
nia nimi nameraných hodnôt. Predpokladáme teda, že útočník má kompletnú znalosť siete,
včetne prístupu k nej. Takúto situáciu sme potom aproximovali nasledovne. Už klasicky sme
v prvom kroku extrahovali okno 4000 paketov z prevádzky SCADA-to-substation. V rámci
neho sme generovali komunikáciu podvodnej kontrolnej stanice s IP adresou 172.17.1.21,
pričom štruktúra konverzácií bola pre jednoduchosť rovnaká ako pre originálnu kontrolnú
stanicu. Jediný rozdiel spočíval v relatívnej veľkosti prevádzky podvodnej stanice: táto ko-
munikovala menej často ako originálna stanica. Vytvorená prevádzka potom obsahovala
71 anomálnych konverzácií, pričom každá z nich bola tvorená sekvenciou ASDU paketov
predstavenou v tabuľke 7.3 (COT=6, COT=7, COT=20, COT=20, COT=10). Tieto kon-
verzácie sa však viazali na podvodnú kontrolnú stanicu s rozdielnou IP adresou. Generované
konverzácie potom celkovo tvorili 37 anomálnych postupností konverzácií.

V rámci detekcie v móde paketov sme pre každý naučený automat zaznamenali správnu
klasifikáciu všetkých 71 anomálnych konverzácií. Rovnaká situácia nastala aj v prípade
detekcie v móde konverzácií: každý študovaný automat detegoval všetkých 37 anomálnych
postupností konverzácií. Dôvod dosiahnutia týchto výsledkov opäť súvisí s charakterom
generovaných anomálií (viažu sa na neznámu kontrolnú stanicu). Tieto druhý detekcie sú
vyhodnotené v tabuľke 7.11.

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial LR Chi2 MDI

pkt [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0] [0.0,1.0]
conv, nosplit [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, win 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, rndwin 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmd 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, hmdmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

Tabuľka 7.11: Intervaly parametra 𝛼 pre experiment 6, miss = 0

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch detekcia založená na štatistickej analýze
úspešne identifikovala simulovaný útok. V rámci relevantných intervalov hodnoty 𝛼 bola
nameraná Euklidovská vzdialenosť okolo 𝐿2 = 0.038 (0.041 pre LR) a KL divergencia pri-
bližne 𝑑𝐾𝐿 = 0.416 (viz tabuľky 7.13 a 7.14). Takéto hodnoty sú potom dostatočne vysoké
na signalizáciu detekcie štatistickej anomálie.
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Obr. 7.13: Vypočítané 𝐿2 vzdialenosti pre experiment 6
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Obr. 7.14: Vypočítané 𝑑𝐾𝐿 divergencie pre experiment 6

7.3.7 Experiment 7

Siedmy a posledný experiment simuluje útok v podobe vloženia podvodných paketov (angl.
packet injection) do sieťovej komunikácie. Predpokladáme teda, že útočník získal prístup do
siete, pričom odchytáva aktivačné ASDU pakety (COT=6) odoslané kontrolnou stanicou.
Keď takýto paket deteguje, bude sa snažiť odpovedať rýchlejšie ako kontrolovaná stanica,
pre ktorú bol paket určený. Konkrétne útočník odpovedá sekvenciou podvodných paketov,
v ktorých modifikoval namerané hodnoty kontrolovanej stanice, čim sa snaží zmiasť ope-
rátora, či skryť reálnu situáciu danej kontrolovanej stanice. Tento útok sme aproximovali
pomocou nasledujúceho postupu. V prvom kroku sme extrahovali okno 4000 paketov z pre-
vádzky SCADA-to-substation. V rámci tejto prevádzky sme vybrali kontrolovanú stanicu
s IP adresou 172.17.2.101 ako stanicu, pre ktorú útočník modifikuje namerané hodnoty.
Činnosť útočníka sme aproximovali zdvojením odpovede kontrolovanej stanice v podobe
sekvencie ASDU paketov [COT=7, COT=20, COT=20, COT=10] (viz. tabuľka 7.3). Toto
zdvojenie teda reprezentuje podvodné pakety poslané útočníkom a následné správne pa-
kety poslané kontrolnou stanicou (konkrétne dáta v tele paketov v tejto práci neriešime).
Takto vygenerovaná prevádzka potom obsahovala 12 anomálnych konverzácií tvorených
spomínanou postupnosťou ASDU paketov a jednu anomálnu postupnosť konverzácií, ktorá
sa vzťahovala na komunikáciu medzi kontrolovanou stanicou s IP adresou 172.17.2.101 a
kontrolnou stanicou.

Detekcia v móde paketov dokázala správne klasifikovať všetkých 12 anomálnych kon-
verzácií pomocou väčšiny naučených automatov. Pre algoritmy Alergia a Binomial bola
klasifikácia úspešná v intervale 𝛼 ∈ [0.05, 1.0]. Zlá klasifikácia nastala len pri 𝛼 = 0.0, čo
pre tieto algoritmy empiricky značí maximálne zlúčený automat. Pre algoritmus LR sme
pozorovali správnu klasifikáciu v celom intervale 𝛼 ∈ [0.0, 1.0]. Algoritmus Chi2 nedokázal
správne klasifikovať anomálie pre 𝛼 = 0.0 a 𝛼 = 1.0, pričom tieto preň často značia ma-
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ximálne zlúčený automat a prefixový strom. Algoritmus MDI dokázal detegovať anomálie
len pre 𝛼 = 0.0 a teda opäť dosiahol slabé výsledky. Zhodnotenie tohto módu je zhrnuté
v prvom riadku tabuľky 7.12.

Detekcia v móde konverzácií dokázala klasifikovať simulovaný útok na základe každého
automatu (viz zvyšok tabuľky 7.12). Analogicky to vychádza z faktu, že anomálna postup-
nosť konverzácií obsahuje neznámu konverzáciu vo forme sekvencie ASDU paketov [COT=7,
COT=20, COT=20, COT=10].

Spôsob
predspracovania Alergia Binomial LR Chi2 MDI

pkt [0.05,1.0] [0.05,1.0] [0.0,1.0] [0.05,0.95] [0.0]
conv, nosplit [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, win 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, rndwin 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmd 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]
conv, hmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

conv, hmdmf 5 [0.05,0.95] skipped [0.05,0.95] [0.05,0.95] [0.05,0.95]

Tabuľka 7.12: Intervaly parametra 𝛼 pre experiment 7, miss = 0

V rámci detekcie založenej na štatistickej analýze sme pozorovali očakávané chovanie:
pre väčšinu algoritmov bola pre relevantné automaty nameraná Euklidovská vzdialenosť
okolo 𝐿2 = 0.037 (0.041 pre LR), čo znamená pozitívnu detekciu útoku. V prípade KL
divergencie bola situácia analogická, resp. pre všetky relevantné automaty sme pozorovali
hodnotu približne 𝑑𝐾𝐿 = 0.298. Výsledky štatistickej analýzy tohto experimentu sú zobra-
zené v grafoch 7.15 a 7.16.
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Obr. 7.15: Vypočítané 𝐿2 vzdialenosti pre experiment 7
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Obr. 7.16: Vypočítané 𝑑𝐾𝐿 divergencie pre experiment 7
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7.3.8 Zhrnutie výsledkov experimentov

Cieľom tejto podkapitoly bolo vyhodnotenie navrhovaných metód detekcie anomálií. Za
týmto účelom bolo navrhnutých niekoľko experimentov, ktoré pokrývali útoky, či iné typy
neštandardného chovania.

Detekcia v móde paketov potom dosiahla výborné výsledky pre každý experiment:
vždy bolo možné identifikovať interval hodnôt parametra 𝛼, pre ktorý bola dosiahnutá
perfektná klasifikácia. Naopak automaty, ktoré neúspešne detegovali anomálie sa vyskyto-
vali len zriedka a to konkrétne pri experimentoch 4 a 7. Musíme však poznamenať, že takéto
chovanie bolo pozorované hlavne vzhľadom na charakter študovanej prevádzky SCADA-to-
substation: táto je síce rozsiahla, ale obsahuje len veľmi jednoduché konverzácie, ktoré sa
dajú ľahko naučiť. Odporúčame sa teda riadiť empiricky zistenými intervalmi parametra 𝛼
v zmysle kapitoly 7.2. Naučené automaty zodpovedajúce týmto intervalom by mali dosaho-
vať konzistentne dobré výsledky pre väčšie spektrum sieťových prevádzok.

Detekcia v móde konverzácií dosiahla v každom experimente perfektnú klasifikáciu na
základe každého testovaného automatu. Bolo teda zistené, že každá z navrhovaných heuris-
tík win, rndwin, hmd, hmf, hmdmf a nosplit vedie k automatom, ktoré dokážu správne za-
chytiť aspoň jednoduché vzťahy medzi konverzáciami, ako je napríklad periodicita. Rovnako
ako u módu paketov musíme poznamenať, že v prípade zložitejších vzťahov odporúčame
učiť automaty pre hodnoty parametra 𝛼 z empiricky odvodených intervalov v kapitole 7.2.

Detekcia založená na štatistickej analýze taktiež dokázala odhaliť prítomnosť anomá-
lií v každom experimente, ktorý tieto obsahoval. Musíme však ešte raz poznamenať, že
táto metóda je vhodná len za predpokladu invariantného pravdepodobnostného rozloženia
konverzácií v rámci komunikácie v cieľovej sieti. Taktiež táto metóda nedokáže odhaliť kon-
krétne anomálie, či ich počet: dokáže detegovať len ich existenciu. Bolo však demonštrované,
že štatistická analýza dokáže odhaliť nielen štrukturálne anomálie vzhľadom na konverzácie
a postupnosti konverzácií, ale aj čisto štatistické anomálie, ktoré detekcia v móde paketov
alebo konverzácií identifikovať principiálne nedokáže. Celkovo teda detekcia založená na
štatistickej analýze fungovala až prekvapivo dobre.
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Kapitola 8

Záver

Cieľom tejto práce bolo preskúmanie potencionálne zaujímavej techniky detekcie anomá-
lií v sieťovej prevádzke a to detekcie založenej na učení konečných automatov. Konečné
automaty totiž poskytujú rýchlu kontrolu štrukturálnych, resp. sekvenčných regulárnych
vlastností, čo ich činí vhodným kandidátom na detekciu sieťových anomálií. Algoritmy uče-
nia navyše predstavujú možnosť ich automatickej konštrukcie na základe trénovanej sieťovej
prevádzky, čim sa dokážeme vyhnúť potencionálnemu problému ich pracného manuálneho
tvorenia. Za týmto účelom sme preštudovali vybrané techniky učenia klasických, symbo-
lických a pravdepodobnostných konečných automatov. Na základe podrobného porovna-
nia sme zhodnotili, že v kontexte detekcie sieťových anomálií poskytuje z týchto najlepšie
východisko učenie pravdepodobnostných automatov v podobe algoritmov Alergia a MDI.
Ako jediné zo študovaných techník totiž patria do kategórie učenia bez učiteľa: automaty
je možné naučiť čisto na základe zachytenej neoznačenej sieťovej prevádzky. Takto naučené
pravdepodobnostné automaty tiež predstavujú reprezentáciu pravdepodobnostného rozlo-
ženia komunikácie v cieľovej sieti, čo umožňuje použitie dodatočných mechanizmov detekcie
sieťových anomálií založených na štatistickej analýze.

V tejto práci sme navrhli tri konkrétne metódy detekcie sieťových anomálií založené
na učení pravdepodobnostných konečných automatov. Prvú metódu sme nazvali detekcia
v móde paketov. Jej princíp spočíva v naučení štruktúry a regularít tzv. konverzácií. Jedná
sa o sémantické jednotky reprezentujúce sekvencie paketov, ktoré tvoria ukončenú trans-
akciu. Symbol výsledného automatu potom zodpovedá jednému paketu. Cieľom detekcie
v móde paketov je teda odhalenie anomálií vzhľadom na naučené štrukturálne vlastnosti
jednotlivých konverzácií. Druhú metódu sme pomenovali detekcia v móde konverzácií. Táto
spočíva v naučení štruktúry a regularít postupností konverzácií. Motiváciou je zachytenie
napríklad periodicity alebo inej špecifickej štruktúry sieťovej komunikácie. V tomto prípade
symbolu automatu zodpovedá jedna konverzácia. Cieľom detekcie v móde konverzácií je
potom odhalenie anomálií vzhľadom na naučené vzťahy medzi konverzáciami. Posledný typ
detekcie je založený na štatistickej analýze. Tento využíva stochastický charakter naučených
automatov na ich štatistické porovnanie s ľubovolnou ďalšou sieťovou prevádzkou. Cieľom
tejto metódy je zistiť, či sú pomery výskytu jednotlivých konverzácií v naučenej a analy-
zovanej prevádzke rovnaké. Týmto môžeme detegovať neštandardné situácie, ako napríklad
výpadky, či chybné konfigurácie zariadení. Každá z navrhovaných metód pokrýva rozdielnu
a potencionálne zaujímavú oblasť detekcie sieťových anomálií.

Navrhované metódy detekcie sme implementovali v podobe konzolovej aplikácie, ktorá
slúži na analýzu pasívne zachytenej sieťovej prevádzky protokolu IEC 60870-5-104. Tento
protokol sme vybrali v súlade s výskumnou činnosťou v rámci projektu BONNET na fakulte
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FIT VUT. Vyhodnotenie spočívalo v natrénovaní vyše tisíc automatov, ktoré zodpovedali
rôznym algoritmom a hodnotám parametrov, na komunikácií zachytenej v rámci SCADA
systému, čo nám umožnilo aproximovať situáciu reálneho sveta. Na základe týchto modelov
sme vykonali 7 experimentov, ktoré spočívali v detekcii anomálií v prevádzkach s vygene-
rovanými útokmi, či inými anomáliami. Tieto zahŕňali triviálny DoS útok, záplavový útok,
výpadok zariadenia a iné. Na základe väčšiny z naučených automatov dosiahli navrhované
techniky detekcie pre všetky experimenty nulový počet zlých klasifikácií, čo považujeme za
sľubný výsledok pre budúci výskum.

Pre túto prácu potom existuje mnoho možností ďalšieho rozšírenia, či podrobnejšieho
výskumu. Z pohľadu implementácie sa zatiaľ jedná o demonštračnú aplikáciu na analýzu
zachytenej prevádzky. Bolo by teda vhodné túto implementáciu rozšíriť na úroveň analýzy
v reálnom čase. Ďalšia modifikácia môže spočívať v optimalizovaní štatistickej analýzy, ktorá
zodpovedá najpomalšej časti detekcie. Taktiež je možné skúmať sofistikovanejšie techniky
štatistického porovnania naučeného automatu a analyzovanej prevádzky. Budúci výskum
taktiež môže spočívať v spresňovaní samotného učiaceho procesu. Z dôvodu rozsahu práce
boli zatiaľ trénované len pomerne jednoduché komunikácie, pričom bolo zistené, že správne
naučenie zložitejších štruktúr vysoko závisí na zvolených hodnotách parametrov učenia.
Spresnenie učenia potom môže spočívať v dôkladnom preskúmaní vplyvu týchto paramet-
rov vzhľadom na veľkú škálu komunikácií alebo modifikácií samotných učiacich algoritmov.
Zaujímavé rozšírenie taktiež môže spočívať v alternatívnom spôsobe identifikácie konverzá-
cií. Zatiaľ sú tieto identifikované na základe informácií zo špecifikácie cieľového protokolu.
Alternatívna metóda môže spočívať napríklad v identifikácií konverzácií na základe po-
dobnej časovej známky paketov. Toto by umožnilo úplne abstrahovať konkrétnu podobu
cieľového protokolu za cenu potencionálne nepresnejšej detekcie anomálií.
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Príloha A

Špecifikácia vybraných ASDU polí

Type Description Reference Format Valid COTs
Process information in monitor direction

1 Single point information M_SP_NA_1 SIQ 2,3,5,11,20,20+G

2 Single point information with time tag M_SP_TA_1 SIQ +
CP24Time2a 3,5,11,12

3 Double point information M_DP_NA_1 DIQ 2,3,5,11,12,20,20+G

4 Double point information with time tag M_DP_TA_1 DIQ +
CP24Time2a 3,5,11,12

5 Step position information M_ST_NA_1 VTI + QDS 2,3,5,11,12,20,20+G

6 Step position information with time tag M_ST_TA_1 VTI + QDS +
CP24Time2a 2,3,5,11,12

7 Bit string of 32 bit M_BO_NA_1 BSI + QDS 2,3,5,11,12,20,20+G

8 Bit string of 32 bit with time
tag M_BO_TA_1 BSI + QDS +

CP24Time2a 3,5

9 Measured value, normalized value M_ME_NA_1 NVA + QDS 2,3,5,11,12,20,20+G

10 Measured value, normalized value with
time tag M_ME_TA_1 NVA + QDS +

CP24Time2a 3,5

11 Measured value, scaled value M_ME_NB_1 SVA + QDS 2,3,5,11,12,20,20+G

12 Measured value, scaled value with time
tag M_ME_TB_1 SVA + QDS +

CP24Time2a 3,5

13 Measured value, short floating point
value M_ME_NC_1 IEEE STD 754 +

QDS 2,3,5,11,12,20,20+G

14 Measured value, short floating point
value with time tag M_ME_TC_1

IEEE STD 754 +
QDS +

CP24Time2a
2,3,5,11,12,20,20+G

15 Integrated totals M_IT_NA_1 BCR 2,37,37+G

16 Integrated totals with time tag M_IT_TA_1 BCR +
CP24Time2a 3,37,37+G

17 Event of protection equipment with
time tag M_EP_TA_1 CP16Time2a +

CP24Time2a 3

18 Packed start events of protection
equipment with time tag M_EP_TB_1

SEP + QDP +C
P16Time2a +
CP24Time2a

3

19 Packed output circuit information of
protection equipment with time tag M_EP_TC_1

OCI + QDP +
CP16Time2a +
CP24Time2a

3

20 Packed single-point information with
status change detection M_PS_NA_1 SCD+QDS 2,3,5,11,12,20,20+G

21 Measured value, normalized value
without quality descriptor M_ME_ND_1 NVA 1,2,3,5,11,12,20,20+G

Tabuľka A.1: ASDU typy
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Type Description Reference Format Valid COTs
Process telegrams with long time tag (7 octets )

30 Single point information with time tag
CP56Time2a M_SP_TB_1 SIQ + CP56Time2a 3,5,11,12

31 Double point information with time tag
CP56Time2a M_DP_TB_1 DIQ + CP56Time2a 3,5,11,12

32 Step position information with time tag
CP56Time2a M_ST_TB_1 VTI + QDS +

CP56Time2a 2,3,5,11,12

33 Bit string of 32 bit with time tag
CP56Time2a M_BO_TB_1 BSI + QDS +

CP56Time2a 3,5

34 Measured value, normalized value with
time tag CP56Time2a M_ME_TD_1 NVA + QDS +

CP56Time2a 3,5

35 Measured value, scaled value with time
tag CP56Time2a M_ME_TE_1 SVA + QDS +

CP56Time2a 3,5

36 Measured value, short floating point
value with time tag CP56Time2a M_ME_TF_1 IEEE STD 754 +

QDS + CP56Time2a 2,3,5,11,12,20,20+G

37 Integrated totals with time tag
CP56Time2a M_IT_TB_1 BCR +

CP56Time2a 3,37,37+G

38 Event of protection equipment with time
tag CP56Time2a M_EP_TD_1 CP16Time2a +

CP56Time2a 3

39 Packed start events of protection
equipment with time tag CP56time2a M_EP_TE_1

SEP + QDP +
CP16Time2a +
CP56Time2a

3

40
Packed output circuit information of
protection equipment with time tag
CP56Time2a

M_EP_TF_1
OCI + QDP +
CP16Time2a +
CP56Time2a

3

Process information in control direction
45 Single command C_SC_NA_1 SCO 6,7,8,9,10,44,45,46,47
46 Double command C_DC_NA_1 DCO 6,7,8,9,10,44,45,46,47
47 Regulating step command C_RC_NA_1 RCO 6,7,8,9,10,44,45,46,47
48 Setpoint command, normalized value C_SE_NA_1 NVA + QOS 6,7,8,9,10,44,45,46,47
49 Setpoint command, scaled value C_SE_NB_1 SVA + QOS 6,7,8,9,10,44,45,46,47

50 Setpoint command, short floating point
value C_SE_NC_1 IEEE STD 754 +

QOS 6,7,8,9,10,44,45,46,47

51 Bit string 32 bit C_BO_NA_1 BSI 6,7,8,9,10,44,45,46,47
Command telegrams with long time tag (7 octets )

58 Single command with time tag
CP56Time2a C_SC_TA_1

59 Double command with time tag
CP56Time2a C_DC_TA_1

60 Regulating step command with time tag
CP56Time2a C_RC_TA_1

61 Setpoint command, normalized value
with time tag CP56Time2a C_SE_TA_1

62 Setpoint command, scaled value with
time tag CP56Time2a C_SE_TB_1

63 Setpoint command, short floating point
value with time tag CP56Time2a C_SE_TC_1

64 Bit string 32 bit with time tag
CP56Time2a C_BO_TA_1

System information in monitor direction
70 End of initialization M_EI_NA_1 COI 4

Tabuľka A.2: ASDU typy - pokračovanie
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Type Description Reference Format Valid COTs
System information in control direction

100 (General-)Interrogation command C_IC_NA_1 QOI 6,7,8,9,10,44,45,46,47
101 Counter interrogation command C_CI_NA_1 QCC 6,7,8,9,10,44,45,46,47
102 Read command C_RD_NA_1 null 5
103 Clock synchronization command C_CS_NA_1 CP56Time2a 3,6,7,44,45,46,47
104 (IEC 101) Test command C_TS_NB_1 FBP 6,7,44,45,46,47
105 Reset process command C_RP_NC_1 QRP 6,7,44,45,46,47
106 (IEC 101) Delay acquisition command C_CD_NA_1 CP16Time2a 6,7,44,45,46,47

107 Test command with time tag
CP56Time2a C_TS_TA_1

Parameter in control direction

110 Parameter of measured value,
normalized value P_ME_NA_1 NVA +

QPM
6,7,9,10,20,20+G,44,45,46

,47

111 Parameter of measured value,
scaled value P_ME_NB_1 SVA +

QPM 6,7,20,20+G,44,45,46,47

112 Parameter of measured value,
short floating point value P_ME_NC_1 IEEE

STD 754 + QPM 6,7,20,20+G,44,45,46,47

113 Parameter activation P_AC_NA_1 QPA 6,7,8,9,44,45,46,47
File transfer

120 File ready P_ME_NC_1 NOF + LOF + FRQ 13

121 Section ready NOF + NOS +
LOF + SRQ 13

122 Call directory, select file, call file, call
section P_AC_NA_1 NOF + NOS + SCQ 5,13

123 Last section, last segment F_LS_NA_1 NOF + NOS +
LSQ + CHS 13

124 Ack file, Ack section F_AF_NA_1 NOF + NOS + AFQ 13

125 Segment F_SG_NA_1 NOF + NOS +
LOS + segment 13

126 Directory F_DR_TA_1 NOF + LOF +
SOF + CP56Time2a 3,5

127 QueryLog – Request archive file F_SC_NB_1

Tabuľka A.3: ASDU typy - pokračovanie [22]
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Code Cause of Transmission Abbreviation
1 periodic, cyclic per/cyc
2 background interrogation back
3 spontaneous spont
4 initialized init
5 interrogation or interrogated req
6 activation act
7 confirmation activation actcon
8 deactivation deact
9 confirmation deactivation deactcon
10 termination activation actterm
11 feedback, caused by distant command retrem
12 feedback, caused by local command retloc
13 data transmission file

14-19 reserved for further compatible definitions
20 interrogated by general interrogation inrogen
21 interrogated by interrogation group 1 inro1
22 interrogated by interrogation group 2 inro2
23 interrogated by interrogation group 3 inro3
24 interrogated by interrogation group 4 inro4
25 interrogated by interrogation group 5 inro5
26 interrogated by interrogation group 6 inro6
27 interrogated by interrogation group 7 inro7
28 interrogated by interrogation group 8 inro8
29 interrogated by interrogation group 9 inro9
30 interrogated by interrogation group 10 inro10
31 interrogated by interrogation group 11 inro11
32 interrogated by interrogation group 12 inro12
33 interrogated by interrogation group 13 inro13
34 interrogated by interrogation group 14 inro14
35 interrogated by interrogation group 15 inro15
36 interrogated by interrogation group 16 inro16
37 interrogated by counter general interrogation reqcogen
38 interrogated by interrogation counter group 1 reqco1
39 interrogated by interrogation counter group 2 reqco2
40 interrogated by interrogation counter group 3 reqco3
41 interrogated by interrogation counter group 4 reqco4
...
44 type-Identification unknown uknown_type
45 cause unknown uknown_cause
46 ASDU address unknown unknown_asdu_address
47 Information object address unknown unknown_object_address

Tabuľka A.4: COT kódy [22]
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Element
Type Description Length

(B)
Used with the following

Information Object Type(s)
Process information in monitor direction

SIQ Single-point information with
quality descriptor 1 1, 2, 30

DIQ Double-point information with
quality descriptor 1 3

BSI Binary state information 4 7, 8, 33, 51
SCD Status and change detection 4 20

QDS Quality descriptor 1
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 20, 32,
33, 34, 36

VTI Value with transient state
indication 1 5, 6, 32

NVA Normalized value 2 9, 10, 21, 34, 48, 110
SVA Scaled value 2 11, 12, 49, 111
IEEE

STD 754 Short floating point number 4 13, 14, 36, 50, 112

BCR Binary counter reading 5 15, 16, 37
Protection

SEP Single event of protection
equipment 1 17, 38

SPE Start events of protection
equipment 1 18, 39

OCI Output circuit information of
protection equipment 1 19, 40

QDP Quality descriptor for events of
protection equipment 1 18, 19, 39, 40

Commands
SCO Single command 1 45
DCO Double command 1 46
RCO Regulating step command 1 47

Time

CP56Time2a Seven octet binary time 7
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18,

19, 31,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 103, 126

CP24Time2a Three octet binary time 3
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17,

18, 19,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40

CP16Time2a Two octet binary time 2 17, 18, 19, 38, 39, 40, 106
Qualifiers

QOI Qualifier of interrogation 1 100

QCC Qualifier of counter
interrogation command 1 101

QPM Qualifier of parameter of
measured values 1 110, 112

QPA Qualifier of parameter
activation 1 111, 113

QRP Qualifier of reset process
command 1 105

QOC Qualifier of command 1 45, 46, 47, 48, 49, 50
QOS Qualifier of set-point command 1 48, 49, 50

Tabuľka A.5: Informačné prvky
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Element
Type Description Length

(B)
Used with the following

Information Object Type(s)
File Transfer

FRQ File ready qualifier 1 120
SRQ Section ready qualifier 1 121
SCQ Select and call qualifier 1 122

LSQ Last section or segment
qualifier 1 123

AFQ Acknowledge file or section
qualifier 1 124

NOF Name of file 2 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126

NOS Name of section 2 121, 122, 123, 124, 125
LOF Length of file or section 3 120, 121
LOS Length of segment 1 125
CHS Checksum 1 123
SOF Status of file 1 126

Miscellaneous
COI Cause of initialization 1 70

FBP Fixed test bit pattern, two
octets 2 104

Tabuľka A.6: Informačné prvky - pokračovanie [22]
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Príloha B

Výsledky učenia automatov

V tejto prílohe uvádzame niekoľko príkladov naučených automatov. Kvôli ich veľkosti tieto
automaty neobsahujú pravdepodobnosti prechodov, počiatočných stavov ani koncových
stavov. Taktiež nie sú zobrazené niektoré časti symbolov: IP adresy, porty a informačné
objekty. ASDU paket teda reprezentujeme dvojicou (asdu typ,cot). V prípade ekviva-
lenčného módu používame notáciu ([zoznam asdu typov],[zoznam cot]). Konverzácia
potom zodpovedá zoznamu takto reprezentovaných paketov: ako separátor je použitý znak
#. Môžeme ešte upozorniť, že nasledujúce príklady sú len ilustračné a teda nezodpovedajú
najlepším, či najhorším naučeným automatom.

Obr. B.1: SCADA-to-substation (pkt), LR 𝛼 = 0.85

Obr. B.2: SCADA-to-substation (conv, hmdmf 5), Exactm 𝛼 = 0.1
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