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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Habilitačná práca Ing. Csabu Szabóa, PhD. predstavuje aktuálny stav a prehľad oblasti softvérového inžinierstva so zameraním na energetickú
optimalizáciu vykonávania programov – inžinierstvo zeleného softvéru. Cieľom tejto práce je poskytnúť ucelenú predstavu ako merať energetickú
spotrebu vykonávania softvéru na hardvéri, ako zahrnúť energetické aspekty do procesu vývoja softvéru a ponúknuť riešenie vedúce k štandardizácii
takéhoto procesu. Autor zároveň poskytuje aj prehľad vlastných príspevkov do tejto oblasti, ktoré realizoval počas svojej doterajšej vedecko-výskumnej
a pedagogickej práce.
V prvej kapitole nás autor oboznamuje s históriou a súčasnými trendmi v oblasti zeleného softvéru. Predstavuje rôzne aspekty vplývajúce na spotrebu
energie zahŕňajúc samotný hardvér zariadenia, jeho batériu, použitý operačný systém a sieťové služby. Tiež sa venuje technikám merania energetickej
spotreby hardvéru počas vykonávania programu a existujúcim riešeniam, ktoré sú v súčasnosti použité v procese vývoja zeleného softvéru.
Následne sa autor pokúsil stručne objasniť postupy riešenia vybraných problémov vyskytujúcich sa v procese vývoja softvéru, ktoré vedú k
optimalizácii energetickej spotreby jeho následného vykonávania. Autor opisuje vlastné prístupy k riešeniu týchto problémov, ktorých spoločným
cieľom je meranie energetickej náročnosti a získavanie energetického profilu programu na všetkých súčasný najpoužívanejších hardvérových a
softvérových platformách.
V poslednej kapitole, autor diskutuje nad možnosťami budúceho smerovania inžinierstva zeleného softvéru. Hlavnou tému tejto kapitoly je vybudovať
štandardizované postupy pre energetickú certifikáciu softvéru, čoho dôsledkom bude znižovanie environmentálnej záťaže pri používaní zariadení a
softvéru na úrovni bežného používania.
Celá práca je formálne i obsahovo dobre členená, písaná zrozumiteľne, jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú a autor v nich jasne deklaruje svoj
príspevok a ďalšie smerovanie vývoja orientovaného na energetickú štandardizáciu v kontexte softvérového inžinierstva. Na druhej strane sa cielene
zameriava na vývoj softvéru určený pre bežného používateľa (PC, mobilné zariadenia a pod.), pričom problematika vývoja a nasadenia špecifického
softvéru vyžadujúceho si výkonné hardvérové zariadenia (napr. v oblasti analýzy dát a náročných výpočtov) je rovnako zaujímavá. Ďalšou otvorenou
témou, ktorá by prácu mohla doplniť je aktuálny trend cloudového počítania, kde sa hlavný výkon vykonávania používateľskej aplikácie prenáša od
koncového zariadenia do veľkých dátový centier. Ohromná energetická náročnosť týchto centier (napr. Amazon) je rovnako environmentálnou výzvou
pri štúdiu problematiky zeleného softvéru. K práci a do diskusie mám nasledovné otázky:
1. Akými postupmi by sa dala vyhodnotiť energetická náročnosť softvéru použitého v dátových centrách?
2. Ako sa prejaví presun hlavného výkonu vykonávania z klientskej stanice používateľa do dátových centier v pojmoch zeleného softvéru?
3. Aký vplyv má na spotrebu samotné meranie?
Na záver môžem konštatovať, že doterajšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti Ing. Csabu Szabóa, 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 11
rokov a nadobudnuté skúsenosti pretavil do niekoľkých 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 softvérového
inžinierstva 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. Csabu Szabóa, PhD. za docenta v odbore 9.2.1 Informatika.    
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