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Grafovo-algoritmické aspekty komunikačných sietí 
Graph theoretical and algorithmic aspects of communication networks 
 
školiteľ/ supervisor: prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (gabriel.semanisin@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: V súvislosti s rozvojom Internetu vecí je potrebné riešiť viaceré aspekty 
komunikácie jednotlivých súčastí počítačových a senzorových sietí. Tieto siete sa dajú 
modelovať pomocou konceptov z oblasti teórie grafov. Následne je možné formulovať a 
riešiť algoritmické problémy, ktoré súvisia s efektívnym vytváraním takýchto sietí, prenosom 
údajov a ich zabezpečením. Táto problematika je veľmi živá a v poslednom období vzniklo 
pomerne veľké množstvo prác tak teoretického ako aj aplikačného významu. 
 
Annotation: The development of Internet of Things requires solutions for various aspects of 
a communication in computer and sensor networks. These networks can be modelled by 
graph-theoretical concepts. Such models provide bases for a formulation and solution of 
algorithmic problems that are related to network creation, data transfer and securing. These 
topics are studied very extensively and relatively big number of recent papers with significant 
theoretical and practical impact was published recently. 
 
 
Analýza údajov zo senzorov s využitím metód strojového učenia 
Analysis of sensor data using machine learning methods 
 
školiteľ/ supervisor: prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (gabriel.semanisin@upjs.sk) 
konzultant / consultant:  RNDr. Ľubomír Antoni, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Riešenia dátovej analýzy sa využívajú v rôznych oblastiach technických, 
prírodných, humanitných a ekonomických vied. Strojové učenie je podoblasťou umelej 
inteligencie, ktorá sa zaoberá metódami a algoritmami učenia sa stroja na základe 
vstupných údajov v definovanom priestore riešení. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť 
a aplikovať algoritmy a metódy učenia sa pomocou stroja v prípadových štúdiách analýzy 
údajov zo senzorov a porovnať úspešnosť navrhnutého riešenia s inými dostupnými 
štúdiami. 
 
Annotation:  Data analysis solutions are applied in various areas of technical, natural, human 
and economic sciences. Machine learning is a sub-area of artificial intelligence that deals 
with machine learning methods and algorithms based on input data in a defined solution 
space. The aim of the dissertation thesis is to design and application of algorithms and 
methods of machine learning in case studies of sensor data analysis and to compare the 
performance of the proposed solution with other available studies. 
 
 
  



Forenzná analýza internetu vecí 
Forensic analysis of the internet of things 
 
školiteľ/ supervisor: prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (gabriel.semanisin@upjs.sk) 
konzultant / consultant:  RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. 
forma štúdia / study from:  denná alebo externá / full time or external 
 
Anotácia: Internet vecí (IoT) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou bežného života. To so sebou 
súčasne prináša aj významný nárast bezpečnostných hrozieb a bezpečnostných incidentov. 
Dôležitým aspektom pri vyšetrovaní počítačových bezpečnostných incidentoch je adekvátne 
forenzné vyšetrovanie. V rámci tohto vyšetrovania je možno identifikovať viacero problémov, 
ktoré sú spojené s heterogenitou dostupných komponentov vytvárajúcich IoT. Cieľom práce 
je analyzovať možnosti použitia metód strojového učenia pri zaisťovaní, extrakcii a analýze 
digitálnych stôp z týchto zariadení ako aj navrhnúť automatizovaný spôsob extrakcie a 
analýzy forenzných artefaktov z IoT komponentov.  
 
Annotation: The Internet of Things (IoT) is becoming an integral part of everyday life. Also, 
it brings a significant increase in security threats and security incidents. An important aspect 
of the investigation of computer security incidents is an adequate forensic investigation. 
Within this investigation, several problems can be identified that are related to the 
heterogeneity of the available IoT-producing components. The aim of the work is to analyze 
the possibilities of using machine learning methods in securing, extraction and analysis of 
digital tracks from these devices as well as to design an automated method of extraction 
and analysis of forensic artefacts from IoT components. 
 


