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Abstrakt  
 
Cieľom práce bolo navrhnúť klientskú časť responzívnej webovej aplikácie pokrývajúce 

funkcionalitu žiadosti o ubytovanie pre študentov používajúcich Akademický informačný 

systém AiS2. Vytvoriť kniznicu vo frameworku angular ktora komunikuje s autentifikačným 

serverom a aplikačným serverom Akademického informačného systému AiS2. Modul bude 

mozne importovat do ľubovoľného projektu v angulare ako kniznicu. 
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Zraniteľnosť, ktorá bola odhalená, ale ešte nie je opravená predstavuje pre organizáciu riziko. 
Výskumníci zaoberajúci sa informačnou bezpečnosťou preto prikladajú štúdiu zraniteľností 
čoraz väčší význam. Jedným z aspektov, ktorá hrá pri analýze zraniteľností dôležitú úlohu a je 
potrebné si ju zadefinovať je životný cyklus zraniteľnosti. V tejto práci sa venujeme rôznym 
prístupom k životnému cyklu zraniteľnosti a na základe ich porovnania si zadefinujeme 
základný životný cyklus. Porovnáme tiež nástroje, slúžiace na manažment bezpečnostných 
zraniteľností a následne navrhneme a implementujeme nástroj, ktorý slúži na získavanie 
aktuálnych informácií o zraniteľnostiach z webových zdrojov a ich ukladanie do databázy. Jeho 
ďalšou funkcionalitou je získavať kritické zraniteľnosti z databázy a informovať o nich 
emailom lokálnych správcov. Ako hlavný zdroj informácií sme zvolili Twitter a NVD 
databázu, kde sú informácie dopĺňané a aktualizované denne. Pri zistení, že databáza obsahuje 
kritickú zraniteľnosť, ktorá sa týka nami zadefinovaných systémov, systém vytvorí šablónu 
emailu, ktorá sa následne odošle lokálnym správcom.  
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Práca sa zameriava na využitie genetických algoritmov[1,2] v umelej inteligencií počítačových 
hier. Jej cieľom je navrhnúť a implementovať umelú inteligenciu pre hru Flappy Bird pomocou 
genetických algoritmov a riešenie vyhodnotiť na základe dosiahnutých výsledkov.  
 
Je mnoho spôsobov ako problematiku tejto hry riešiť. Od jednoduchých, ako napríklad greedy 
algoritmus až po komplexnejšie a oveľa presnejšie riešenia. My sme sa rozhodli pre riešenie 
pomocou genetických algoritmov. Pomocou knižnice neat-python sme implementoval 
genetický algoritmus a neurónovú sieť do existujúcej implementácie hry Flappy Bird. 
Dosiahnuté výsledky sme porovnávali s greedy a rozšíreným greedy algoritmom pre hranie 
tejto hry. 
 
Literatúra: 

1. Nayyar, A., Le, D.-N., and Nguyen, N. G.Advances in swarm intelligencefor optimizing 
problems in computer science.  CRC Press, 2018. pp. 27-52. 

2. Kvasnička, V., Pospíchal, J., and Tiňo, P.Evolučné algoritmy.  Slovenská technická 
univerzita, 2000. 
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Windows je najpopulárnejší operačný systém pre stolné počítače, ktorý si stabilne drží 
väčšinový podiel na trhu. Vďaka širokej kompatibilite so softvérom a pokročilým možnostiam 
správy je aj najpopulárnejším operačným systémom vo firemnom, vládnom aj akademickom 
prostredí. Na rozdiel od mobilných operačných systémov ponúka operačný systém Windows 
široké možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú nakonfigurovať jeho bezpečnosť vysoko nad 
predvolenú úroveň. Nedostatočne nastavené bezpečnostné politiky boli zneužité aj pri 
najväčších kampaniach útočníkov, ako napríklad pri kampaniach šíriace ransomvéry 
WannaCry a Petya. Pri týchto kampaniach útočníci zneužívali nie len chýbajúce bezpečnostné 
záplaty operačného systému, no aj nedostatočne zabezpečené koncové stanice. Cieľom našej 
práce je analyzovať bezpečnostné technológie v operačnom systéme Windows 10 so zámerom 
vyhodnotiť ich efektivitu voči reálnym postupom útočníkov. Analyzované bezpečnostné 
politiky chránia poskytujú ochranu voči malvéru, bezpečnostným zraniteľnostiam aj fyzickým 
útokom.  Vytvorili sme intuitívny nástroj, ktorý vie aplikovať vhodné bezpečnostné politiky 
s ohľadom na profil používateľa. Nástroj disponuje užívateľským rozhraním, v ktorom si 
užívateľ môže vybrať predkonfigurovaný profil alebo nastaviť vhodné politiky podľa svojho 
uváženia.  
 
Literatúra: 
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V práci sa venujeme analýze NetFlow údajov, spracovaniu bezpečnostných údajov a detekcii 
hrozieb zo sieťových prevádzkových údajov NetFlow. Na tieto potreby sme navrhli riešenie 
využívajúce metódy machine-learningu, konkrétne typu učenia bez učiteľa (unsupervised 
learning). Navrhnuté riešenie využíva rozdelenie záznamov netflow do časových intervalov, 
následnú agregáciu údajov v týchto intervaloch podľa zdrojových ip adries, normalizáciu 
a klastrovanie, kde používame rôzne klastrovacie algoritmy (PAM, K-means, K-means++) a 2 
prístupy klastrovania (klastrovanie celého datasetu naraz alebo klastrovanie každého časového 
intervalu zvlášť) a ich výsledky následne aj vizualizujeme a porovnávame medzi sebou. Naše 
navrhnuté riešenie hľadá podozrivé záznamy o toku, konkrétne útok distribuovaného 
odmietnutia služieb (DDoS) a upozorňuje na nich s vysokou mierou úspešnosti. 
 
Literatúra: 
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