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 Habilitačná práca Ing. Antona Baláža, PhD. predstavuje súbor vybraných 

najvýznamnejších vedeckých publikácií autora a kolektívu, ktorý doplnil o opis problematiky 

počítačovej bezpečnosti vo všeobecnosti a o prehľad súčasného stavu v oblasti detekcie 

prienikov, do ktorej spadá aj výskumná činnosť autora predloženej práce. Cieľom takto 

koncipovanej habilitačnej práce je sumarizácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 

a prínosov autora pri riešení vybraných problémov detekcie prienikov. 

 Autor v úvode predstavuje základné pojmy a problémy počítačovej bezpečnosti, 

identifikuje bezpečnostné hrozby a metódy ich automatizovanej detekcie. „Jadrom systémov 

detekcie narušenia je klasifikácia stavu monitorovaného systému a determinovanie stavu bez 

prieniku alebo s prienikom“, píše autor v druhej kapitole a následne predstavuje niekoľko 

súčasných metód detekcie prienikov. Štatistické prístupy sú založené na detegovaní 

anomálneho správania ako odchýlky od zisteného profilu bežných aktivít objektu. Uvedené 

metódy rôzne využívajú Bayesovské siete a Bayesovskú klasifikáciu, neurónové siete, expertné 

systémy, Markovové modely, fuzzy logiku, či genetické algoritmy v rámci všeobecného 

modelu detekcie prienikov. V závere úvodnej časti autor zhŕňa známe poznatky a zasadzuje 

svoj príspevok do kontextu otvorených problémov v oblasti detekcie prienikov. 

 Uvedené vybrané práce autora a kolektívu môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvá 

skupina prác prináša výsledky v oblasti riešenia detekčného jadra systémov detekcie prienikov 

(IDS). Jedným zo zaujímavých výsledkov a zároveň najcitovanejšou prácou autora a kolektívu 

je riešenie detekcie prienikov pomocou neurónovej siete, ktoré v čase svojho vzniku bolo 

jedinou implementáciou tohto typu. 

 Druhá skupina prác predstavuje riešenie IDS rôznymi architektúrami od 
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minimalistických riešení, cez multi-agentové systémy po inovatívne riešenia s využitím 

grafických procesorov (GPU) v snahe maximalizovať priepustnosť sieťovej prevádzky. 

 Ďalšia a možno najzaujímavejšia časť výskumu predstavuje práce v oblasti bezpečných 

systémových pieskovísk (sandbox). Dosiahnuté výsledky prezentujú bezpečné pieskovisko 

webového servera s cieľom eliminovať ohrozenie dostupnosti služby alebo bezpečné 

pieskovisko pre bezpečné využívanie zdrojov hostiteľského operačného systému s cieľom čeliť 

aj neznámym hrozbám. 

 Celá práca je formálne i obsahovo dobre členená, písaná zrozumiteľne, jednotlivé 

kapitoly na seba logicky nadväzujú a vložené publikované práce autora jasne deklarujú prínos 

v kontexte otvorených problémov detekcie prienikov. K práci a do diskusie mám nasledovné 

otázky: 

1. Najväčším problémom detekcie je rozlíšenie škodlivej činnosti od bežnej činnosti 

v systéme (najmä ak je závislé na interakcii s rôznymi používateľmi). Ako sa 

vysporiadať s problémom jednoznačného rozlíšenia škodlivosti od iných činností 

a tým eliminovať maskované hrozby, falošné hrozby a ignorovanie neznámych 

(netypických alebo nových) hrozieb? 

2. Väčšina detekčných techník je založená na štatistickom prístupe hľadania odchýlky 

v správaní sa. Na druhej strane, existujú rôzne formálne modely opisujúce správanie 

sa systémov. Ako je možné využiť tieto behaviorálne modely na presnejší opis 

škodlivej činnosti a následne jej jednoznačnej detekcie? 

3. Na akých princípoch fungujú súčasné heuristiky a metódy strojového učenia použité 

pri detekcii škodlivého správania sa? Ako pomáhajú eliminovať problém 

maskovania hrozieb a detekcie neznámych hrozieb? 

 Na záver môžem konštatovať, že doterajšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti Ing. 

Antona Baláža, PhD. predstavujú vedecké práce publikované v renomovaných vedeckých 

časopisoch, príspevky na významných medzinárodných vedeckých fórach a úspešné riešenie 

vedeckých projektov. O uznaní výsledkov vedeckou komunitou svedčia početné SCI citácie 

vedeckých prác predkladateľa. Výsledky v pedagogickej oblasti potvrdzujú schopnosť 

uchádzača aplikovať najmodernejšie poznatky vo výučbovom procese. Predkladateľova 

pedagogická činnosť na katedre trvá nepretržite 13 rokov a nadobudnuté skúsenosti pretavil do 

niekoľkých vysokoškolských učebníc. Pri hodnotení pedagogických aktivít oceňujem najmä 

vedenie diplomových prác so zaujímavými témami orientovanými na problematiku, ktorou sa 

predkladateľ zaoberá. Po preštudovaní predložených dokumentov som dospel k zisteniu, že 

uchádzač splnil habilitačné kritériá stanovené Vedeckou radou FEI TU v Košiciach a je 
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významná osobnosť Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach v oblasti počítačovej 

a informačnej bezpečnosti. 

 Na základe celkového posúdenia habilitačnej práce a priložených materiálov odporúčam 

habilitačnej komisii a Vedeckej rade FEI TU v Košiciach vymenovať Ing. Antona Baláža, PhD. 

za docenta v odbore 9.2.1 Informatika. 

 

 

 

V Košiciach dňa 8. 2. 2018     doc. Ing. Martin Tomášek, PhD. 

                            oponent 


