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Okruhy tém a otázok k ním:  

 

 

1. Stavba počítačov  

 

1.1. Dekompozícia číslicového systému 

1.2. Analýza operačnej a riadiacej časti 

1.3. Základné prvky číslicových systémov. Obvody pre pamätanie údajov 

1.4. Obvody pre riadenie prenosu údajov a vnútorných komunikácií 

1.5. Obvody pre generovanie predikátov 

1.6. Obvody pre realizáciu operácií 

1.7. Syntéza operačnej časti číslicových systémov 

1.8. Metódy syntézy operačnej časti s distribuovanými a centralizovanými funkčnými 

prostriedkami 

1.9. Syntéza riadiacej časti číslicových systémov 

1.10. Štruktúrna organizácia riadiacich automatov s pevnou a programovateľnou logikou 

 

 

2. Konštrukcia prekladačov  

 

2.1. Lexikálna analýza, gramatika jazyka lexikálnych jednotiek, model lexikálneho analyzátora, 

generovanie a implementácia lexikálnej analýzy 

2.2. Syntaktická analýza, gramatika syntaxe jazykových konštrukcií, model syntaktickej analýzy 

zhora - nadol, LL gramatiky, implementácia syntaktického analyzátora 

2.3. Model syntaktickej analýzy zdola - nahor, rozšírené zásobníkové automaty a LR(k) gramatiky 

a jazyky, konštrukcia rozkladových tabuliek 

2.4. Hierarchia LR gramatík, riešenie konfliktov v systéme LR(0) položiek, implementácia 

syntaktického analyzátora 

2.5. Sémantické spracovanie, vnútorné formy jazyka, atribútové prekladové gramatiky 

2.6. Atribútové prekladové gramatiky pre jednofázový deterministický preklad 

2.7. Preklad deklarácií, definícií, výrazov a priraďovacích príkazov, statické a dynamické 

prideľovanie pamäti 

2.8. Preklad booleovských výrazov a  riadiacich príkazov, spracovanie chýb 

2.9. Strojovo nezávislá optimalizácia programov 

2.10. Generovanie cieľového programu a strojovo závislá optimalizácia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Sémantika programovacích jazykov 

 
3.1. Definícia pojmu sémantika, klasifikácia sémantických metód, komponenty definície syntaxe a 

sémantiky programovacieho jazyka  

3.2. Jednoduchý programovací jazyk, sémantika aritmetických a boolovských výrazov 

3.3. Naturálna operačná sémantika ako operačná sémantika veľkých krokov 

3.4. Štrukturálna operačná sémantika ako operačná sémantika malých krokov 

3.5. Rozšírenia jednoduchého procedurálneho jazyka a ich operačná sémantika 

3.6. Operačná sémantika blokov, deklarácií a procedúr 

3.7. Abstraktná implementácia programovacích jazykov 

3.8. Denotačná sémantika, denotačná sémantika príkazu cyklu a nepriama denotačná sémantika 

3.9. Axiomatická sémantika 

3.10. Akčná sémantika 
 

4. Paralelné programovanie 

 
4.1. Vzťah paralelných architektúr a paralelných problémov 

4.2. Vlastnosti paralelných algoritmov a paralelných problémov 

4.3. Vzťah paralelných problémov a druhov paralelizmu  

4.4. Dekompozícia paralelných problémov 

4.5. Hodnotenie efektívnosti paralelného výpočtu 

4.6. Odovzdávanie správ v MPI pri komunikácii medzi dvoma procesmi a skupinovej komunikácii 

4.7. Skupinová komunikácia v MPI 

4.8. Údajové typy MPI a ich aplikácia 

4.9. Využitie komunikátorov a topológii procesov MPI pri dekompozícii paralelných problémov 

4.10. Expanzívny a masívny paralelizmus v modeli údajového paralelizmu 
 

5. Bezpečnosť v počítačových systémoch 

 
5.1. Problém bezpečnosti v informačných systémoch a kryptografia 

5.2. Identifikácia a autentifikácia, kontrola prístupu 

5.3. Bezpečnostné modely a administrácia bezpečnosti 

5.4. Bezpečnosť Unixu, Windows NT 

5.5. Programová bezpečnosť 

5.6. Ochrana v operačných systémoch 

5.7. Návrh dôveryhodných operačných systémov 

5.8. Bezpečnosť databázových systémov 

5.9. Bezpečnosť v počítačových sieťach 

5.10. Bezpečnosť distribuovaných systémov 
 
 

 

 

 

 

V Košiciach, 5.2.2013 

 ––––––––––––––––––––––––– 

 prof. Ing. Ján Kollár, CSc. 

 vedúci katedry 


