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Autori z ÚI SAV: Giang Nguyen 

Typ a číslo projektu: VEGA 2/0167/16 

 

Anotácia výsledku:  

Schopnosť vytvárať presné prognózy má ďalekosiahle dopady na mnohé aspekty našej spoločnosti. 

Neurónové siete a umelá inteligencia dosiahli v posledných rokoch mimoriadny pokrok v mnohých 

oblastiach. Operujú s robustnými algoritmami a dátovými štruktúrami, ktoré sú schopné modelovať 

veľmi zložité a komplexné procesy. Ich optimalizácia je nevyhnutná, najmä keď ide o viacvrstvové 

neurónové siete pracujúce s multidimenzionálnymi dátami. Štúdium optimalizácie neurónových sietí 

bolo realizované pomocou algoritmov inšpirovaných prírodou, akými sú: genetický algoritmus[3], 

adaptívna optimalizácia inšpirovaná správaním sa baktérií [2] a nový zlepšený prístup optimalizácie 

inšpirovanej koralovými útesmi [1]. Inteligentné riešenie bolo navrhnuté a experimentálne overené 

na skutočných dátach, ktoré pochádzajú z monitorovania výpočtových zdrojov v cloude (Google 

datasets) a sieťovej komunikácie (network traffic datasets). Dosiahnuté výsledky boli publikované 

na konferencii (indexovanej v databáze WoS) [3], v Springer Lecture Notes in Computer Science - 

Theory and Applications of Models of Computation (Q2) [2] a v časopise International Journal of 

Computational Intelligence Systems (CC, Q1) [1]. 
 

 
 

Trénovanie viacvrstvovej multidimenzionálnej neurónovej siete založenej na optimalizácii inšpirovanej 

správaním sa koralových útesov 
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