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OPONENTSKÝ POSUDOK HABILITAČNEJ PRÁCE 
Ing. Norberta Ádáma, PhD.: 

„Aspekty implementácie sietí MLP na paralelných architektúrach“ 
 

Habilitačná práca Ing. Norberta Ádáma je venovaná problematike implementácie 
viacvrstvových neurónových sietí (MLP) na špecifických paralelných architektúrach. Pri vypracovaní 
posudku som čerpal z predloženej práce a podkladov, poskytnutých fakultou FEI TUKE. 

Predložená práca má celkovo 180 strán a je rozdelená do piatich kapitol vrátane úvodu 
a záveru. Kapitoly jedna až tri sa venujú teoretickému úvodu k problematike, kde v kapitole jedna 
poskytuje autor stručný úvod k problematike neurónových sietí, v kapitole dva sa hlbšie teoreticky 
venuje problematike dopredných neurónových sietí typu MLP s popisom stavby a konfigurácie 
takejto siete, kde objasňuje problematiku parametrov a matematického aparátu funkcií siete. 
V kapitole tri je načrtnutá problematika vybraných paralelných architektúr vhodných na 
implementáciu neurónových sietí. Pri vypracovaní týchto časti čerpal z analýzy 244 referenčných 
zdrojov, čo poukazuje na extrémnu šírku a popularitu tejto problematiky vo vede a výskume. 
Vzhľadom na fakt, že predložená práca je koncipovaná ako komentovaný súbor pôvodných 
publikácii, za jadro práce považujem kapitolu štyri, práve v ktorej habilitant predkladá šesť 
vybraných pôvodných publikácií, ktorých je autor či spoluautor. Tieto práce je možné rozdeliť do 
dvoch oblastí: 

 Návrh modelov implementácií MLP v paralelnom výpočtovom systéme. 

 Aplikácia MLP pri riešení konkrétnych úloh. 

Oblasť „Návrh modelov implementácií MLP“ je najkomplexnejšia, kde môže byť do nej podľa 
môjho názoru zaradených štyri až päť prác. Autor v nich rieši aspekty návrhu a implementácie 
výpočtových modelov MLP sietí s popisom a algoritmickým mapovaním na procesné elementy 
štyroch rôznych a špecifických paralelných výpočtových platforiem. Konkrétne sa jedná o tri 
pôvodné autorské paralelne architektúry PAHRA, architektúru kubickej siete pracovných staníc, 
architektúru Neural-DF ako platformy počítačov riadených prúdom údajov (dataflow), a finálne na 
generickú platformu FPGA. Autor pri každom riešení využíva nové prístupy či rieši novo vzniknuté 
problematické oblasti ako napr. návrh paralelnej architektúry, návrh výpočtového modelu, 
implementačné mapovanie a algoritmy, aspekty synchronizácie, aplikácia vhodného typu 
paralelizmu na fázu činnosti či parametrizácie MLP siete (množinový, neurónový a uzlový 
paralelizmus, spôsoby učenia, problematike spätného šírenia chyby,  atď.). 

Oblasti „Aplikácie“ sa venujú dve z komentovaných prác autora a to každá jednej z veľmi 
využívaných oblastí nasadenia neurónových sietí. V jednej práci autor rieši aplikáciu MLP siete do 
platformy FPGA s riešením úlohy rozpoznávania obrazu, resp. rukou písaných číslic podľa DB MNIST. 
Pri riešení autor použil inovatívny prístup pri reprezentácii a hw. implementácii dát. V druhej 
publikácii sa venoval návrhu konceptu IDS systému detekcie útokov s využitím MLP a signatúr.  

Predložený súbor prác vznikol ako súčasť viacročných výskumných aktivít autora z riešenia 
výskumných úloh VEGA (5), KEGA (4) a APVV (2) projektov a predstavujú ho práce publikované 
v domácich časopisoch (1), zahraničných indexovaných časopisoch (1, ale formálne v zozname nie 
je uvedený), zborníkoch zo zahraničných (1) a domácich (3) konferencií. Celkovo je práca napísaná 
prehľadne, formálne aj obsahovo vhodne, s dobrým členením.  

Z predloženej práce a z prehľadu VV činnosti z priložených materiálov konštatujem, že 
úspešnosť autora v riešení národných grantových projektov ako aj publikačná činnosť je výborná. Aj 
keď sa autor pokúsil reprezentatívnym výberom svojich publikovaných prác prezentovať podstatnú 
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časť svojich výskumných aktivít z oblasti, ich rozsah je podľa môjho názoru podstatne väčší, o čom 
svedčí aj prehľad publikácií (celkovo 91) a jeho aktivít k predkladanej téme, ktoré nie sú súčasťou 
habilitačnej práce (najmä v oblasti bezpečnosti). Celkovo tak za oblasť VV činnosti konštatujem 
nadmieru presahujúce plnenie habilitačných kritérií, s uznaním výstupov a činnosti autora 
v slovenskej aj medzinárodnej odbornej komunite.  

V oblasti pedagogickej činnosti autor cca 13 rokov vedie cvičenia a prednášky z predmetov, 
ktoré súvisia s predmetom výskumu, čo považujem za veľmi žiadúce. Habilitant je autorom jednej 
monografie a dvoch VŠ učebníc. Viedol viac ako 100 záverečných prác, čo je vysoko nadpriemerné. 
Podieľal sa na riešení troch edukačných KEGA projektov a jeden v súčasnosti vedie. Všetky 
pedagogické aktivity považujem za nadštandardné a vysoko ich oceňujem, nakoľko výrazne 
prispievajú k výchove technologicky zdatných študentov a špičkových inžinierov. 

 

K téme preloženej habilitačnej práce mam nasledujúce otázky: 

 Ako vidí autor využívanie (hlbokých) neurónových sietí (alebo iných architektúr NN) 
v aplikácii na detekciu útokov (IDS) v sieťach? Sú, či nie sú NN vhodný nástroj pre túto 
oblasť nasadenia? Aké ja jeho ďalšie smerovanie výskumných aktivít v tejto oblasti?  
 

Na základe celkového zhodnotenia predloženej práce, VV či pedagogických aktivít, ako aj 
stavu plnenie habilitačných kritérií konštatujem vysokú odbornú a pedagogickú úroveň habilitanta 
v predmetnej oblasti. Preto odporúčam habilitačnej komisii a Vedeckej rade Fakulty elektrotechniky 
a informatiky TU v Košiciach vymenovať Ing. Norberta Ádáma, PhD.  za 
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v odbore 9.2.1 Informatika. 
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