
 

Termín podania prihlášky: do 31. 5. 2017 ! 
 

Témy pre PhD štúdium na ÚI SAV* v Bratislave 

pre akademický rok 2017/18 
 

* Ústav informatiky SAV je externou vzdelávacou inštitúciou v doktorandskom štúdiu v akreditovanom 

študijnom programe Aplikovaná informatika  
 

Odbor: aplikovaná informatika 

Status pracovníka: interný doktorand ÚI SAV (3-ročné doktorandské štúdium) 
 

Požiadavky:  

 seriózny záujem, chuť učiť sa  

 otvorenosť pre spoznávanie nových aplikačných oblastí HPC  

 základné programátorské zručnosti 

 Aspoň pasívna angličtina 
 

Výhody:  

 zaujímavé výskumné témy  

 začlenenie do dynamického výskumného kolektívu  

 prístup k modernej HPC infraštruktúre na ÚI SAV 

 začlenenie do výskumných projektov 

 medzinárodná mobilita, účasť na konferenciách  

 individuálny prístup 

 pohyblivý pracovný čas 

 možnosť ubytovania v ubytovni SAV                                           HPC klaster na ÚI SAV 
 

V prípade záujmu kontaktujte školiteľa.      
 

Ďalšie info:   webstránka  a  inzerát  
 

 

    
 

 
 

 

1. téma 

Využitie vysokovýkonného počítania pre úlohy požiarnej bezpečnosti  

Školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc., ÚI SAV, jan.glasa@savba.sk 
Konzultant-špecialista: Ing. Lukáš Valášek, PhD. 
 

Vysokovýkonné počítačové systémy už v súčasnosti umožňujú riešiť niektoré praktické úlohy 

požiarnej bezpečnosti v priestoroch veľkých rozmerov. Paralelizácia výpočtu simulácie je v takýchto 

prípadoch nevyhnutnosťou. Cieľom výskumu je skúmať problémy súvisiace s paralelizáciou 

simulácie požiaru pomocou paralelného MPI modelu programového systému FDS na vysoko-

http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1747
http://www.profesia.sk/praca/ustav-informatiky-slovenska-akademia-vied/O3057963
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výkonných počítačových klastroch. Výskum sa zameria na efektívnosť a spoľahlivosť výpočtu. 

Napriek naliehavosti a zvýšenému dopytu po získaní poznatkov o priebehu požiarov nejestvuje ešte v 

odbornej literatúre veľa prác z tejto oblasti. Očakávajú sa nové poznatky, ktoré budú aplikovateľné 

pri riešení praktických problémov simulácie požiarov na klastroch počítačov. Výpočty sa budú 

realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave. 
 

2. téma 
Počítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaru  

Školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc., ÚI SAV, jan.glasa@savba.sk 

Konzultant-špecialista: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. 
 

Cestné tunely patria k významným súčastiam medzinárodných dopravných systémov, preto sa 

otázkam požiarnej bezpečnosti tunelov venuje zvýšená pozornosť. Výskum sa zameria na problémy 

súvisiace s počítačovým modelovaním prúdení v diaľničnom tuneli pomocou programového systému 

FDS, ktorý umožňuje realisticky modelovať a vizualizovať prúdenia spôsobené požiarom a simulovať 

činnosť bezpečnostných systémov ochrany tunela. Súčasťou výskumu budú aj otázky súvisiace 

s paralelnou realizáciou simulácie na klastri počítačov. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom 

klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave. 
 

3. téma  
Paralelizácia počítačovej simulácie požiarov 

Školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc., ÚI SAV, jan.glasa@savba.sk  
 

Pokrok počítačových systémov a informačných technológií umožnil vznik programových systémov 

schopných modelovať komplexné procesy súvisiace s požiarom. Takéto systémy už v súčasnosti 

dosahujú významnú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Motiváciou výskumu je nedostatok 

poznatkov a skúseností s paralelizáciou výpočtu pri modelovaní požiarov v priestoroch väčšieho 

rozsahu. Výskum sa zameria na spôsoby paralelizácie, ktoré výpočet značne urýchľujú, ale ich vplyv 

na spoľahlivosť a presnosť nie je doposiaľ dostatočne preskúmaný. Očakávajú sa nové poznatky, 

ktoré budú aplikovateľné pri riešení praktických problémov požiarnej bezpečnosti stavieb a ochrany 

obyvateľstva. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.  
 

4. téma 
Efektívne algoritmy pre výpočet sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou (definované vo forme 

blokových transformácií) používaných v medzinárodných audio kódovacích štandardoch  

Školiteľ: RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc., ÚI SAV, britanak.ui@savba.sk  
 

Sústavy filtrov s perfektnou rekonštrukciou vyjadrené vo forme blokových transformácií sú 

základnými spracovávacími komponentami v medzinárodných kódovacích štandardoch ako MPEG-

1/2 vrstva III známy ako MP3, MPEG-4 Advanced Audio Coding (AAC),  MPEG-4 High Efficiency 

AAC (HE-AAC), MPEG-4 AAC Enhaced Low Delay (AAC-ELD), a audio kódovacích algoritmoch 

ako Sony ATRAC/ATRAC2/SDDS a Dolby Digital AC-3/Dolby Digital Plus. Modifikovaná diskrétna 

kosínusova/sínusova transformácia (MDCT/MDST), modulovaná prekryvná transformácia (MLT), 

modulovaná komplexná prekryvná transformácia (MCLT), a rôzne exponenciálne a reálne 

kosínusovo modulované QMF (Quadrature Mirror Filters) sústavy filtrov sú výpočtovo veľmi 

náročné, zvlášť pre veľkosti blokov 256, 512, 640, 1024, 1920, 2048 a 4096. Preto efektívne algoritmy v 

zmysle minimálne výpočtovej komplexity pre ich hardvérovú/softvérovú implementáciu v reálnom 

čase sú veľmi dôležité (hlavná motivácia výskumu). Téma zahrňuje nasledujúce výskumné podtémy, 

ktoré môžu byť skúmané samostatne: 

- matematické vlastnosti sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou v časovej a frekvenčnej oblasti 

- návrh a implementácia efektívnych algoritmov 

- maticové reprezentácie sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou 

- celočíselná aproximácia sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou. 
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