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MANAŽMENT BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ A UDALOSTÍ PRE 
AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Bc. Eva Marková 

Školiteľ: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. 

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice 

V práci sa zaoberáme hľadaním vhodného riešenia manažmentu bezpečnostných informácií a 
udalostí pre akademický informačný systém (SIEM). SIEM systém je schopný detegovať 
bezpečnostné útoky, pričom vyhodnocuje bezpečnostné udalosti a informácie. Hlavným cieľom 
tejto práce je navrhnúť takýto systém, aby sme boli schopní včas riešiť samotné dopady na 
organizáciu, prípadne úplne zabrániť útokom. Vzhľadom k tomu, že akademický informačný 
systém generuje mnoho rôznych záznamov, bolo nutné tieto záznamy spracovať a prispôsobiť. 
Pre účely vytvorenia SIEM systému sme sa rozhodli využiť riešenie s otvoreným zdrojovým 
kódom ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Nad týmto riešením je postavený SIEM systém. 
Pri implementácii systému zohľadňujeme MITRE ATT&CK rámec. Vybrané hrozby, 
relevantné pre akademický informačný systém, sme odsimulovali na testovacom serveri, aby 
sme následne boli schopní vytvoriť pravidlá pre detekciu útokov na akademickom 
informačnom systéme, a aby sme tak predišli prípadným neželaným dopadom (únik a podobne) 
pre akademickú inštitúciu. Pravidlá sú písané v Sigme a následne prekonvertované, aby bol 
ElastAlert schopný ich spracovávať. Sigma určuje flexibilný formát pravidiel, ktorý je 
použiteľný pre akýkoľvek súbor so záznamami (logmi). Útoky, ktoré je možné očakávať 
v rámci akademického informačného môžeme rozdeliť do 3 kategórií – útoky na úrovni 
operačného systému, na úrovni webovej aplikácie a na úrovni prihláseného používateľa. Medzi 
bezpečnostné hrozby, ktoré sme simulovali na testovacom serveri akademického informačného 
systému patrí tiež OWASP top 10 bezpečnostných rizík pre webové aplikácie. Z nich sme 
vybrali relevantné pre akademický informačný systém, ako napríklad „sql injection“ 
alebo „cross-site scripting“. Na obrázku č. 1 môžeme vidieť schému implementovaného 
systému.  

 

Obr. 1. Schéma implementovaného systému 
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APLIKÁCIA INDOOR NAVIGÁCIE PRE SMARTFÓNY 

Bc. Jakub Džama 

RNDr. Miroslav Opiela PhD. 

Jesenná 5, 040 01 Košice 

Táto práca vychádza z viacerých záverečných prác študentov našej fakulty a venuje sa 
lokalizácii a navigácii používateľa v budove. Ponúkaný je prehľad známych indoor 

lokalizačných prístupov aplikovateľných pre smartfóny a spomenuté sú aj problémy týkajúce 
sa navigácie používateľa. Navrhnuté lokalizačné riešenie je založené na výsledkoch z 

predošlých prác, pričom je obohatené o nové metódy, vylepšenia a modifikácie použitých 
algoritmov. Jadrom lokalizačného riešenia je Časticový filter, ktorý modeluje nepresnosť 

prijatých dát z rôznych pohybových senzorov. Veľkým prínosom práce je integrácia metódy 
využívajúcej Wi-Fi signál s Časticovým filtrom a rozšírenie filtra o podporu 

viacposchodových budov. Dané riešenie bolo použité a evaluované na dátach z budovy 
knižnice v Španielsku v rámci súťaže organizovanej popri IPIN konferencii. V práci je taktiež 

navrhnutá navigačná Android aplikácia určená pre študentov a návštevníkov univerzity. 
Aplikácia bola vyvíjaná podľa najnovších trendov v programovacom jazyku Kotlin 

využívajúca moderné knižnice a frameworky. Diskutované sú nadobudnuté výsledky, 
problémy, ktoré sa vyskytli počas implementácie, možnosti vylepšenia, či priestor na 

pokračovanie v danej práci. 

 

Obr. 1. Ukážka použitia navrhnutej aplikácie v budove univerzity. 
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MREŽOVÝCH BODOV 

Bc. Katarína Amrichová 

Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD. 

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice 

Kvantové počítače sú na vzostupe a za pár rokov už môžu byť schopné výpočtov, ktoré ohrozia 
bezpečnosť niektorých aktuálne používaných kryptografických algoritmov. Z tohto dôvodu sa 
odborníci v oblasti kryptografie posledné obdobie intenzívne venujú výskumu takzvaných 
postkvantových algoritmov. Je nutné podotknúť, že pojem „postkvantový“ v tomto kontexte 
neznamená, že algoritmus používa na šifrovanie kvantové výpočty. Práve naopak – všetky 
procesy súvisiace so šifrovaním a dohodou na kľúči sa aj pri postkvantových algoritmoch 
vykonávajú výlučne na klasických počítačoch, ibaže tieto algoritmy sú navrhnuté tak, aby ich 
kvantový počítač nedokázal prelomiť rýchlejšie ako klasický. V práci sme skúmali rodinu 
postkvantových algoritmov založených na mrežiach – priblížili sme princíp šifrovania 
pomocou mrežových bodov a ťažko riešiteľné problémy, ktoré garantujú jeho vysokú 
bezpečnosť aj za prítomnosti kvantového orákula. Veríme, že postkvantová kryptografia je 
veľmi aktuálna téma. Naznačuje to aj fakt, že spoločnosti ako Google alebo Amazon začali do 
svojej infraštruktúry zahŕňať postkvantové algoritmy. Preto je žiadúce, aby sa informatická 
verejnosť oboznámila s konceptami postkvantovej kryptografie. Na tento účel sme vytvorili 
webstránku, kde sa nachádza popis fungovania mrežového algoritmu CRYSTALS-KYBER 
a schémy generovania kľúčov, šifrovania a dešifrovania týmto algoritmom. Na webstránke sme 
naprogramovali aj vizualizáciu, ktorá pri každom spustení na pozadí vykoná dohodu na kľúči 
pomocou algoritmu CRYSTALS-KYBER a znázorní pôvodnú aj zašifrovanú správu z tejto 
dohody – obe vyjadrené ako body v n-dimenzionálnom priestore. Algoritmus CRYSTALS-
KYBER sme vybrali spomedzi najsľubnejších kandidátov NIST Post-Quantum Cryptography 
projektu.  
 
Literatúra: 
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Springer Berlin Heidelberg, 2009, ISBN 978-3-540-88702-7  

2. NISTIR 8240 Status Report on the First Round of the NIST Post-Quantum Cryptography, 
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REWEIGHTING OF SPECTRAL AND BINAURAL CUES IN SPATIAL HEARING 

Bc. Ondrej Spišák 

Školiteľ: doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. 

Ústav Informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 01 Košice 

Humans need to localize sound sources in many everyday situations. To localize sounds in the 
horizontal plane, we use the binaural cues of interaural time difference (ITD) and interaural 
level difference (ILD). ITD is the time difference of sound arrival at the two ears. ILD is the 
difference in the level with which the sound is received at the ears. Binaural cues are frequency 
dependent. For low-frequency (LF) sounds, the ITD dominates, while for high-frequency (HF) 
sounds, the ILD dominates. We performed a training experiment in a real reverberant 
environment in which visual cues were used to increase the weighting of either HF or LF 
components of broadband sound stimuli. Then, we tested whether this spectral reweighting 
generalizes to untrained mid-frequency sounds, and to the weighting of ITD/ILD cues in virtual 
environment. Training separate groups to increase their HF or LF weighting led to spectral 
reweighting in the expected direction for both groups. However, only HF training generalized 
to new, mid-frequency sounds. In the virtual environment, all three groups increased their ILD 
weight from pre- to posttest, not confirming the hypothesis that training on LFs would increase 
the ITD weight. In conclusion, reweighting of HF or LF components of sound for localization 
is possible. However, the generalization to ITD/ILD reweighting is not straightforward. These 
results are important, e.g., for the design of hearing aids and cochlear implants which require 
that the listeners adapt to the stimuli altered by the prosthetic devices. 

 

Literatúra: 

1. Klingel M, Laback B, Kopco N (2021) Reweighting of Binaural Localization Cues 
Induced by Lateralization Training. Journal of the Association for Research in 
Otolaryngology, in press 
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Christopher. (2020). Binaural spatial adaptation as a mechanism for asymmetric trading of 
interaural time and level differences. The Journal of the Acoustical Society of America. 
148. 526-541. 10.1121/10.0001622. 

3. Kumpik DP, Campbell C, Schnupp JWH, King AJ. Re-weighting of Sound Localization 
Cues by Audiovisual Training. Front Neurosci. 2019 Nov 15;13:1164. doi: 
10.3389/fnins.2019.01164. PMID: 31802997; PMCID: PMC6873890. 

4. Ferber M, Laback B, Kopco N (2018) Vision-induced reweighting of binaural localization 
cues. The Journal of the Acoustical Society of America 143, 1813 (2018); 
https://doi.org/10.1121/1.5035942 
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MINIMALIZÁCIA NEURÓNOVÝCH SIETÍ  
PRE PROBLÉM POČÍTAČOVÉHO  

VIDENIA V REÁLNOM ČASE 

Bc. Tomáš Kekeňák 

Školiteľ: Mgr. Alexander Szabari, PhD. 

Adresa: Ústav Informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice 

Hlboké neurónové siete sú v súčasnosti jednou z najdynamickejších oblastí výskumu 
informatiky. Súčasné modely dosahujú excelentné výsledky, ale výpočtovo sú veľmi zložité, a 
preto aj pomalé. V posledných rokoch sa preto dostáva do popredia minimalizácia neurónových 
sietí. V našej práci sa venujeme zmenšeniu hlbokých konvolučných neurónových sietí pre 
problém detekcie tvárí. Cieľom práce je zrýchliť výpočet pri minimálnej strate presnosti. 
Pracovali sme s odoberaním celých konvolučných filtrov, keďže práve tento prístup garantuje 
reálne zníženie počtu operácií a tým aj zrýchlenie výpočtu. Implementovali sme viacero 
spôsobov minimalizácie modelov pomocou knižnice PyTorch. Dosiahli sme veľmi dobré 
výsledky, pri zmenšení počtu operácií o 73 % sme stratili na presnosti iba 1 %. Taktiež sme 
vytvorili metriky, ktoré ponúkajú jednoduchý návod na výber, koľko percent parametrov máme 
odobrať z pôvodnej siete, aby sme dosiahli najlepší pomer zrýchlenia a straty presnosti. 
Kľúčové slová: orezávanie, konvolučné neurónové siete, hlboké učenie, detekcia tvárí 

Literatúra: 
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Bc. Viktor Pristaš 

Školiteľ: RNDr. František Galčík, PhD. 

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice 

Internet vecí poznáme už niekoľko rokov a aj vďaka nemu sú mnohé činnosti vykonané oveľa 
efektívnejšie a jednoduchšie. Jedna z oblastí, v ktorej nájdeme ale málo inteligentných zariadení 
využívajúcich internet vecí, sú posilňovne. 
V tejto práci sa venujeme návrhu, implementácií a testovaniu prototypu inteligentného systému, 
ktorý je schopný automaticky zistiť a zaznamenávať priebeh tréningu pri cvičení na 
posilňovacej veži so závažovými tehličkami. Tieto už zakúpené stroje budú jednoducho 
doplniteľné nami vyvinutým zariadením na počítanie opakovaní a zaznamenanie váhy. 
Cieľom je poskytnúť podobný komfort ako ponúkajú voľne dostupné aplikácie pre smartfóny 
na sledovanie outdoorových aktivít ako chôdza alebo beh, pri ktorých používateľ len spustí 
tréning a o záznam sa postará samotná aplikácia. 
Využívať pritom budeme jednoduché a lacné mikrokontroléry, akým je napríklad vývojová 
doska Arduino, čo zabezpečí, že systém bude cenovo oveľa výhodnejší než kúpa nového 
inteligentného stroja s podobnými možnosťami. 
 
Literatúra: 
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