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 Habilitačná práca Ing. Norberta Ádáma, PhD. predstavuje vybrané najvýznamnejšie 

publikované vedecké výsledky autora a kolektívu, ktoré doplnil o opis problematiky 

hardvérovej implementácie neurónových sietí v paralelných počítačových systémoch, kam 

spadá aj výskumná činnosť autora predloženej práce. Cieľom takto koncipovanej habilitačnej 

práce je sumarizácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a prínosov autora pri riešení 

konkrétnych aspektov implementácie neurohardvéru. 

 Autor v úvode predstavuje históriu, základné pojmy a význam neurónových sietí, 

pričom sa pomerne rozsiahlo zameriava na vysvetlenie dopredných viacvrstvových 

neurónových sietí (MLP), ktoré sú predmetom jeho skúmania, so zameraním na ich stavbu, 

algoritmus spätného šírenia chyby, rôznym parametrom a procesu validácie výpočtu. V 

nasledujúcej časti autor predstavuje súčasný stav problematiky hardvérovej implementácie 

neurónových sietí, kde uvádza koncepciu neurohardvéru a jeho odlišnosti od tradičnej von 

Neumannovskej koncepcie počítačovej architektúry. Prezentuje tri základné skupiny neuro-

systémov: analógový, digitálny, analógovo-digitálny a venuje sa implementácii MLP na 

paralelných počítačových architektúrach a samotnej tvorbe nuerohardvéru (neuročipov, 

neuroakcelerátorov a neuropočítačov). Prehľad súčasného stavu je podporený úctyhodným 

počtom 244 referencií. 

 Uvedené vybrané práce autora a kolektívu predstavujú súbor tém riešiacich 

problematiku implementácie neurónovej siete na paralelných počítačových architektúrach 

vychádzajúci z viacerých výskumných projektov, na ktorých autor participoval. V prvých troch 

prácach nájdeme návrh a odvodenie výpočtového modelu pre implementáciu MLP v 

paralelnom počítačovom systéme. Autormi navrhnutá architektúra (PAHRA) je vhodná napr. 

pre hodnotenie výkonnosti implementovaného neurohardvéru a rôzne simulačné experimenty. 
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 Ďalšie práce sa venujú návrhu dynamického dataflow systému poskytujúceho efektívny 

mechanizmus využitia inherentného paralelizmu v MLP, dopadu používania rôznych 

reprezentácii údajov na výkonnosť hardvérovej implementácie MLP na FPGA čipe a realizácii 

sieťovo-orientovaného systému detekcie prienikov (IDS) využívajúceho MLP pre 

vyhodnotenie anomálií sieťovej prevádzky. 

 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 hardvérovej implementácie neurónových sietí. K práci a do 

diskusie mám nasledovné otázky: 

1. Ako ste pristupovali k riešeniu problému optimálneho rozkladu MLP siete na 

jednotlivé výpočtové uzly paralelnej architektúry? 

2. Aké sú výhody použitia sústavy zvyškových tried oproti iným formám reprezentácie 

čísel pri implementácii MLP v FPGA čipe? 

3. Aké výhody môže mať dataflow architektúra pre simuláciu MLP oproti iným typom 

architektúr? 

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

Norberta Ádáma, 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 12 rokov a nadobudnuté skúsenosti pretavil do 

niekoľkých vysokoškolských učebníc a skrípt. 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 skúseným odborníkom v oblasti výskumu a vývoja paralelných počítačový systémov na 

Katedre počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach. 

 Na základe celkového posúdenia habilitačnej práce a priložených materiálov odporúčam 

habilitačnej komisii a Vedeckej rade FEI TU v Košiciach vymenovať Ing. Norberta Ádáma, 

PhD. za docenta v odbore 9.2.1 Informatika. 
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