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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Pojem „volumetrické dáta“ sa začal používať (okrem iného) s príchodom potreby a najmä možností spracovávania a vizualizácie troj-dimenzionálnych
(3D) vedeckých, medicínskych a priemyselných dát, ako aj z potreby vizualizácie scén v oblasti počítačovej grafiky, vizuálneho umenia a na
počítačoch založenej zábavy, vrátane počítačových hier, prípadne virtuálnej a rozšírenej reality. Tie môžu byť získavané prostredníctvom na to
určených špecializovaných zariadení - skenerov, ale môžu to byť aj reprezentácie výsledkov napr. simulácií. Počítačová tomografia (CT), MicroCT
alebo zobrazovanie s využitím magnetickej rezonancie (MRI) sú vhodnými prístupmi pre získavanie volumetrických napr. dát v medicíne. V
priemyselných aplikáciách sa volumetrické získavajú napr. prostredníctvom priemyselnej počítačovej tomografie ( ICT) najmä v prípadoch inšpekcie
montáže, špecializovaných meraní, detekcie kazov, analýzy porúch ale aj v prípadoch reverzného inžinierstva. Všetky takéto volumetrické dáta sa
vyznačujú hustou pravidelnou populáciou voxelov čo zvyšuje extrémne nároky na výpočtový výkon a najmä pamäťovú kapacitu resp. sekundárne
dátové úložiská. Okrem uloženia je ďalším problémom aj distribúcia resp. prenos takýchto dát. Uloženie a distribuovanie, či už prostredníctvom
výmenných médií pre sekundárne úložné zariadenia alebo prostredníctvom počítačových sietí, je v nekomprimovanej podobe pre masové používanie
nepraktické a finančne náročné. Úspešnosť kompresie dát, ktorá je kvantifikovaná metrikou určujúcou kompresný pomer ako pomer medzi veľkosťou
originálnych dát a veľkosťou dát po ich kompresii, je zvyčajne výrazne odlišná v prípade bezstratovej kompresie. 
Zvolená téma je aktuálna a neustále sa dynamicky rozvíja. Vzhľadom na súčasný stav problematiky v tejto oblasti hodnotím zvolenú tému ako vysoko
aktuálnu s predpokladom ďalšieho výskumu.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Metodika, systematičnosť a spôsob spracovania témy v práci svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej erudovanosti habilitanta v sledovanej
problematike.
Práca je koncipovaná ako komentovaný súbor vybraných publikácií autora a kolektívu, tematicky orientovaných do oblasti spracovania
volumetrických dát v rámci reprezentácie geometrie 3D scén s veľkým rozlíšením, vrátane ich ukladania na úložné zariadenia. Je formálne rozdelená do
šiestich hlavných častí vrátane úvodu, vybraných príspevkov autora k uvedenej téme doplnené sprievodným komentárom, zoznamu výskumno-
pedagogických projektov a publikačnej činnosti autora, ako aj zoznamu obrázkov, tabuliek a záveru. Predložená práca obsahuje 191 strán textu a autor
použil 73 literárnych prameňov. V prvej kapitole sa autor venuje východiskám a špecifikácii cieľov práce. Druhá kapitola je venovaná doménovo-
špecifickým hierarchickým dátovým štruktúram a teórii ich bezstratovej kompresii. Podrobne rozoberá kvadrantové a oktantové stromy. Tretia kapitola
sa zaoberá trojdimenzionálnymi dátovými setmi. Štvrtá kapitola uvádza aj s komentárom publikácie autora vybrané k predmetnej skúmanej oblasti. Túto
časť práce považujem za dostatočne rozsiahlu na pochopenie základných konceptov vzťahujúcich sa k vlastnostiam hierarchických dátových štruktúr a
kompresie volumetrických dát. 
Hlavná časť práce je prezentovaná v štvrtej kapitole, ktorá pozostáva z výberu ôsmich publikovaných prác vo zvolenej problematike habilitačnej práce.
Tie sú usporiadané tak, že opisujú postupný výskum autora v danej oblasti. Na základe nadväznosti jednotlivých publikácií je možné poukázať na
systematickú prácu počas celého výskumu, ktorý je opísaný v predkladanej habilitačnej práci.
V závere habilitant poukazuje na ďalšie smery vývoja, vlastnosti a možnosti hierarchických dátových štruktúr s cieľom zefektívniť resp. dosiahnuť
vysoké bezstratové kompresné pomery.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Výskum autora je možné charakterizovať v dvoch oblastiach a to:
1.    Využitie hierarchických dátových štruktúr založených na oktantových stromoch a orientovaných acyklických grafoch pre reprezentáciu geometrie
a ďalších atribútov elementov volumetrických dát.
2.    Využitie bezstratovej kompresie pri reprezentácii geometrie a atribútov elementov volumetrických dát a metadát súvisiacich so segmentáciou
volumetrických dát.
Kľúčové prínosy predloženej práce sú opísané vo štvrtej kapitole, ktorú tvorí súbor vybraných prác autora s komentárom a možno ich zhrnúť do
nasledujúcich bodov: 
•    návrh grafovo orientovanej hierarchickej dátovej štruktúry pre reprezentáciu geometrie 3D scén, 
•    návrh algoritmu pre transformáciu voxelovo orientovaných acyklických grafov, 
•    návrh dvoch typov hierarchickej dátovej štruktúry pre reprezentáciu atribútov voxelov volumetrických dát, 
•    úprava kódovania paketov bezstratového kompresného algoritmu kódovania dĺžky sekvencie volumetrických dát, 
•    návrh kompresného algoritmu dĺžky sekvencie volumetrických dát a prislúchajúcej dátovej štruktúry pre bezstratovú kompresiu dát, 
•    návrh algoritmu a dátovej štruktúry pre segmentáciu volumetrických dát na ľubovoľný počet segmentov, generovanie metadát súvisiacich s touto



segmentáciou a preusporiadanie volumetrických dát, 
•    návrh algoritmu pre zlepšenie používateľského zážitku v súvislosti s načítavaním volumetrických dát zo sekundárneho úložného zariadenia do
operačnej pamäti počítača.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Predloženú habilitačnú prácu je možné vnímať v dvoch rovinách. Jedna časť je vlastne monografická resp. monotematická, ktorá preukazuje vysokú
erudovanosť habilitanta nielen po odbornej, ale najmä pedagogickej stránke. Opisuje a uvádza vlastné pohľady na oblasť vedy, ktorej sa dlhodobo
venuje. Čo je dôležité formuluje aj ďalšie možnosti, trendy špecifikácie nárokov na návrh algoritmov kompresie a súvisiacich hierarchických dátových
štruktúr.
Druhá časť uvádza doteraz skúmané oblasti a to:
•    Návrh nových hierarchických dátových štruktúr s cieľom dosiahnutia vyššieho kompresného pomeru.
•    Návrh konverzných transformačných algoritmov s nízkou časovou a pamäťovou náročnosťou.
•    Segmentácia husto zaplnených volumetrických dát vrátane návrhu algoritmov pre generovanie metadát opisujúcich túto segmentáciu.
V tejto časti sú uvedené aj ďalšie smery možného výskumu. 

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Zásadné pripomienky k habilitačnej práci nemám. Práca je po formálnej stránke spracovaná na veľmi dobrej úrovni. V práci nie je v niekoľkých
prípadoch uvedený odkaz na použitú literatúru a taktiež nie sú vo všetkých prípadoch dôsledne špecifikované zdroje zrejme použitých obrázkov resp.
matematických vzťahov. Každá kapitola je dopĺňaná veľkým počtom grafických znázornení a obrázkov. Práca je písaná jasne a zrozumiteľne, je
systematicky spracovaná a na úrovni zodpovedajúcej kritériám pre priznanie vedecko-pedagogického titulu docent.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

K práci mám nasledujúce otázky:
1.    Boli v rámci výskumu realizované nejaké merania vlastností navrhnutých algoritmov kompresie resp. dekompresie v reálnom čase a prípadné
porovnania s existujúcimi algoritmami? Ak áno s akým výsledkom?
2.    Porovnávali ste podobným spôsobom aj pamäťovú náročnosť spracovávania predmetných dát?
3.    V oblastiach sledovaného výskumu je spomínaná aj steganografia. Čomu konkrétne ste sa v tejto oblasti venovali resp. aký súvis má steganografia
s Vami navrhovanými algoritmami na kompresiu predmetných volumetrických dát?
4.    Boli Vami navrhované algoritmy aj niekde reálne nasadené? S akým výsledkom resp. uplatnením? 
5.    V prípade plánovanej orientácie výskumu na oblasť voxelizácie a algoritmov pre zostavovanie v práci uvažovaných doménovo-špecifických
hierarchických dátových štruktúr, mohol by autor bližšie ozrejmiť predpokladaný smer a ciele budúceho výskumu?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Pri posudzovaní plnenia Kritérií na habilitácie docentov FEI TU konštatujem, že habilitant plní platné kritériá, prejavil schopnosť jasného a
zrozumiteľného interpretovania problematiky a vhodne využil matematický aparát pre opis skúmaných javov.
Vo vedeckej činnosti sa habilitant dlhodobo venuje oblasti reprezentácie multi-dimenzionálnych dát prostredníctvom hierarchických dátových štruktúr
ako aj viacerým aplikačným doménam a steganografii. Významná je oblasť vývoja doménovo-špecifických hierarchických dátových štruktúr
založených na oktantových stromoch a z nich odvodených orientovaných acyklických grafoch s optimalizáciou ukladania dát s bezstratovou
kompresiou. Nezanedbateľná je účasť habilitanta na riešení viacerých grantových projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni. 
Z habilitačnej práce a priložených dokladov vyplýva, že Ing. Branislav Madoš, PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami
prenášať najnovšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Na základe celkového zhodnotenia habilitačnej práce a posúdením faktov a stanovísk z priložených dokladov (Profesijný životopis, Prehľad
pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti, Prehľad vedecko-výskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v
tejto oblasti, Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov, Zoznam citácií, Plnenie kritérií FEI TU v
Košiciach pre habilitačné konanie)
konštatujem,

že habilitačná práca, ako aj vedecká spôsobilosť Ing. Branislava Madoša, PhD. zodpovedajú požiadavkám habilitácie a
odporúčam,

aby v prípade úspešnej habilitácie bol

Ing. Branislav Madoš, PhD.

vymenovaný za docenta v odbore v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
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Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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