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P REDHOVOR
Publikácia, ktorú dostávate do rúk, je už štvrtou v poradí v Edícii výskumných textov informatiky
a informaných technológií na témy z oblasti programových a informaných systémov. Táto
publikácia ako aj doterajšie Štúdie sa venujú dvom ažiskovým okruhom. Prvým okruhom
sú pokroilé metódy navrhovania softvéru. Druhým sú pokroilé metódy získavania, vyhadávania, reprezentácie a prezentácie informácií. Voba oboch okruhov tém nebola náhodná. Všetky tieto témy sú aktuálnymi témami súasného výskumu v oblasti programových a informaných systémov. Ako také sú predmetom záujmu, štúdia a výskumu
študentov, t.j. najmä študentov doktorandského štúdia. Oni sú nielen prvými itatemi
Štúdií, vybraní doktorandi sú aj autormi jednotlivých astí v každej z publikácií.
Prvé Štúdie sa sústreovali na dve ažiskové témy. Prvou témou bola analýza návrhových vzorov, ktoré predstavujú jednu z kúových oblastí vyvíjajúcej sa disciplíny softvérového inžinierstva. Druhá as obsahovala pä štúdií z vybraných tém programových
a informaných systémov, ktoré diskutujú a analyzujú otvorené vedecké problémy
v predmetnej oblasti aj v spojitosti so spracovaním informácií na internete.
Druhé Štúdie sa sústredili vo svoje prvej asti na analýzu rôznych aspektov toho, o
sa zaalo nazýva webová inteligencia. V rámci druhej asti sme uviedli štyri štúdie, ktoré
diskutujú a analyzujú vybrané otvorené vedecké problémy podobne ako v prvom zväzku.
Tretie Štúdie sa v prvej asti venuje otázkam spojeným s architektúrou softvéru. Poskytuje prehad rôznych prístupov k navrhovaniu a k tvorbe architektúry softvéru, priom
sa zaoberá aj niektorými aplikanými aspektami. Druhá as uvádza štyri štúdie koncipované podobne ako v predchádzajúcich zväzkoch.
Obdobný postup ako pri doterajších Štúdiách sme zvolili aj pri tomto zväzku. Vznikol
na základe seminárov študentov doktorandského štúdia študijného programu programové systémy v odbore softvérové inžinierstvo na Fakulte informatiky a informaných
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Informatika a informané technológie sú kúovým prvkom budovania modernej
spolonosti „založenej na vedomostiach”, ako je dnes módne vravie. Mladí talentovaní
absolventi druhého stupa vysokoškolského štúdia v oblasti informatiky alebo príbuzných
oblastiach majú v súasnosti veké možnosti uplatnenia sa v praxi. Súasná spolonos
však potrebuje aj špecializovaných odborníkov a vedeckých pracovníkov s ukoneným
tretím stupom vysokoškolského štúdia v študijných odboroch skupiny informatických
vied, informaných a komunikaných technológií tak, aby bolo možné budova ekonomiku založenú na najnovších vedeckých poznatkoch. V širšom kontexte ide o rozvoj spolonosti (ak chcete, založenej na vedomostiach), nielen ekonomiky, schopnej vyrovnáva sa
so zložitými výzvami, ktoré pred ou stoja. S tým súvisí potreba profesionálov v oblasti
uchovávania, spracúvania a prezentácie informácií v bohatej palete reprezentácií ako základného prvku informanej spolonosti.
v
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S rozvojom informatiky a informaných technológií sa posiluje potreba odborníkov
v špecializovaných oblastiach, schopných samostatne rieši otvorené problémy, ktoré nemajú doteraz známe riešenia. Práve doktorandi sa na takúto úlohu pripravujú svojím doktorandským štúdiom. Z iného pohadu ide totiž o výskum, ktorý je podstatnou náplou
ich štúdia. Jedným z prejavov fungujúcej výskumnej innosti na pracovisku je seminár.
Semináre, ktoré sa uskutoujú na Fakulte informatiky a informaných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci doktorandského štúdia sa zameriavajú
na rôzne oblasti programových a informaných systémov. V prvom zväzku Štúdií sme
podchytili seminár venovaný návrhovým vzorom a v druhom seminár venovaný webovej
inteligencii. V treom sa seminár sústreoval na podstatu softvérovej architektúry.
V tomto zväzku sme zostali pri téme softvérových systémov. Zvolili sme pohad, v ktorom
je architektúra síce významným, ale len jedným z viacerých podstatných pojmov. Pohad,
ktorý sme v tejto knihe podrobili skúmaniu, nazerá na tvorbu softvérových systémov cez
prizmu softvérových paradigiem.
Našou ambíciou bolo sprístupni záujemcom o softvérové inžinierstvo vybrané témy
a tým zdiea výsledky seminárov a tvorivého prístupu študentov k jednotlivým témam
v rámci diskusií. Výskumné texty v tejto publikácii sú vhodné aj pre študentov alších
študijných programov v odboroch ako napr. informatika, aplikovaná informatika, informané systémy, i umelá inteligencia a to v študijných programoch uskutoovaných
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a aj na iných univerzitách.
Publikácia pozostáva z dvoch dielov. V prvom (Diel 1: Softvérové paradigmy) sa sústreujeme na prevládajúce spôsoby opisu a navrhovania softvérových systémov na rôznych úrovniach abstrakcie. Druhý (Diel 2: Vybrané témy programových a informaných
systémov) obsahuje sedem štúdií, ktoré diskutujú a analyzujú vybrané otvorené vedecké
problémy z dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti programových systémov so špeciálnym dôrazom na programové informané systémy aj v spojitosti s Internetom.

Diel 1: Softvérové paradigmy
o sú to softvérové paradigmy? Jedna cesta, ktorá by mohla vies k odpovedi, ide cez podrobnejšie preskúmanie pojmu paradigma. Pojem paradigma nadobudol moderný (súasný) obsah najmä vaka práci T. Kuhna, v ktorej sa zaoberal paradigmou ako výsledkom
vedeckej revolúcie, meniacej náhad vedeckej komunity príslušnej oblasti na problémy
a metódy riešenia prelomovým spôsobom.
Uvádzame tento význam slova paradigma, pretože sa jednoducho v žiadnom vedeckom pojednaní, postavenom na pojme paradigmy, nedá dos dobre obís. To však neznamená, že to je jediný relevantný pohad. Jednotlivé oblasti poznania asto používajú pojem paradigma v zmysle, ktorý je do znanej miery odlišný, i ke možno nie priamo
protireivý. Väšinou sa pojem paradigma v špeciálnych oblastiach poznania používa
v omnoho špeciálnejšom zmysle, než ako sa chápe Kuhnovská paradigma. Tu už paradigma nie je nutne výsledkom vedeckej revolúcie i prevratu. Paradigma tiež nie je (jediným) prevládajúcim náhadom na metódy riešenia problémov príslušnej oblasti. Pokojne
môžeme hovori o paradigmách v množnom ísle, nakoko sa v komunite uznáva viacero
dos špecifických schém riešenia problémov.
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Takto nejako budeme chápa paradigmu aj my v tejto knihe. Podobne ju chápe S. H.
Kaisler vo svojej monografii Softvérové paradigmy, ktorá bola hlavnou odporúanou literatúrou pre študentov doktorandského seminára. Kaisler sa zaoberá softvérovými paradigmami, leniac ich zhruba poda granularity astí softvéru, ktorých sa týkajú. Základné
lenenie, poda ktorého budeme postupova, je lenenie na triedy návrhových vzorov,
softvérových architektúr a rámcov.
Návrhové vzory sú dnes už známou schémou vyjadrenia návrhárskej skúsenosti
v oblasti navrhovania softvérových systémov. Budeme sa zaobera nielen softvérovými
vzormi, ako sú Unikát, Abstraktná továre, Obaova, ale aj vzormi pre navrhovanie rozhrania lovek-poíta. Okrem toho sa vzory zaínajú používa aj v iných doménach.
alšou dôležitou úrovou lenenia softvéru, pre ktorú máme ustálené postupy navrhovania, sú softvérové súiastky. Špeciálnou skupinou sú súiastky pre distribuované
spracovanie. No a tiež sa budeme venova paradigmám samotných softvérových architektúr. Tu sa rozlišujú najmä poda toho, i ide o systém, založený na spracovaní toku dát
alebo systém, ktorého štrukturovanie je dané klasickou schémou volaní alebo systém,
štrukturovaný ako hierarchia virtuálnych strojov. Neobídeme ani architektúry softvérových systémov súbežného spracovania. Do tohto kontextu dnes už neodmyslitene patria
rámce. Venova a budeme nielen klasickým rámcom pre grafické rozhranie lovek-poíta,
ale aj napr. vývojovým rámcom.
Práve toto boli hlavné dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli zamera doktorandský seminár v akademickom roku 2008/09 na softvérové paradigmy v takom chápaní, v akom ho
prezentuje uvedená knižka. Vybrané kapitoly sa stali základom pre referáty, ktoré boli
úvodmi pre seminárne diskusie. Seminár v rámci doktorandského štúdia viedol Pavol
Návrat. Doktorandi, ktorí referáty predniesli, dopracovali ich textovú podobu potom
do výsledného tvaru, ktorý máme možnos íta v tomto zväzku.
Každá kapitola je tak výsledkom tvorivej innosti, ku ktorej prispeli viacerí. Samotný
text každej asti v rámci jednotlivých kapitol vždy ten-ktorý doktorand. Ako autor vychádzal nielen z uvedenej monografie, ale aj z iných literárnych prameov, ktoré preštudoval.
Na seminároch prebiehala diskusia, na ktorej sa zúastovala celá skupina doktorandov
a ktorá v tom-ktorom prípade ovplyvnila definitívne znenie opisu. Napriek tomu považujeme za korektné, aby sme oznaili ako jediných autorov jednotlivých opisov doktorandov,
ktorí im dali písomnú podobu.
Náš výber tém zo softvérových paradigiem, ktorý sme zaradili do seminára (a teda aj
do tejto knižky), možno rozleni do štyroch okruhov (kapitol tejto publikácie): návrhové
vzory (6 tém), softvérové súiastky (7 tém), architektúry softvéru (8 tém) a rámce (3 témy).
Autori sa podieali na jednotlivých kapitolách takto:

− Návrhové vzory
o Prehad návrhových vzorov: Nikoleta Habudová
o Unikát: Ivan Kišac
o Abstraktná továre: Tomáš Kuzár
o Obaova: Pavol Mederly
o Pozorovate: Marián Šimko
o Rozhranie lovek-poíta: Jozef Tvarožek
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− Softvérové súiastky
o Softvérové súiastky a ich modely: Nikoleta Habudová
o Distribuované súiastky: Tomáš Kuzár
o Súiastky založené na udalostiach: Ivan Kapustík
o CORBA: Pavol Mederly
o JavaBeans: Marián Šimko
o System Object Model: Jozef Tvarožek
o Softvérové inžinierstvo založené na súiastkach: Ivan Kapustík

− Architektúry softvéru
o Prehad architektúr softvéru: Ivan Kišac
o Systémy riadené tokom údajov: Tomáš Kuzár
o Dátovody a filtre: Pavol Mederly
o Volanie a návrat: Jozef Tvarožek
o Systémy nezávislých súiastok: Ivan Kapustík
o Úložisko: Nikoleta Habudová
o Architektúry súbežného softvéru: Ivan Kišac
o Výzvy softvérovej architektúry: Tomáš Kuzár

− Rámce
o Základné koncepty rámcov: Ivan Kišac
o Rámce GUI: Marián Šimko
o Vývojové rámce: Marián Šimko
Naše Štúdie sú dielom, ktoré sa líši od Kaislerovej monografie. Taký bol náš úmysel, Kaislerova monografia bola cennou inšpiráciou a východiskovým zdrojom vedomostí. Sú to
dve rozdielne diela. Naše Štúdie nemôžu Kaislerovu monografiu nahradi. Práve naopak,
všetkým záujemcom ju vrelo odporúame.

Diel 2: Vybrané témy programových a informaných systémov
Do druhej asti zaraujeme osem štúdií, ktoré sa venujú vybraným otvoreným vedeckým
problémom, týkajúcim sa programových a informaných systémov. Ide o oblasti, v ktorých prebieha vemi intenzívny vývoj. Programové systémy sa stávajú systémami, pôsobiacimi v oraz rôznorodejšom prostredí, vrátane internetu. Stávajú sa súasou oraz
komplexnejších systémov – na jednej strane rozsiahlych informaných systémov, na druhej
strane systémov, spolu urených technickou platformou, ktorou už dávno nie je len poíta v klasickom slova zmysle, ale aj najrôznejšie vnorené systémy, (tele)komunikané systémy a pod.
Informané systémy sa stávajú univerzálnym modelom spôsobov vyhadávania, získavania, sprístupovania, uchovávania, odovzdávania, spoloného používania, prezentovania informácií. I ke sa v zásade dá na ne nazera odhliadnuc od toho, i sú operácie
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a procesy podporené poítaom alebo nie, oraz viac sa zväšuje praktický význam informaných systémov, ktoré sú realizované pomocou programových systémov (a tie samozrejme pomocou poítaových systémov alebo iných technických systémov, zah ajúcich
poítae). Je to najmä preto, že softvérovo podporené informané systémy majú vaka
možnostiam, ktoré poskytuje naprogramovaný poíta, výhody, ktoré sa runým spracovaním nedajú dosiahnu. Toto je súasne aj argumentom pre úzke prepojenie výskumu
v oboch oblastiach – ako softvérového inžinierstva, tak aj informaných systémov.
Štúdie sú výsledkom práce doktorandov v rámci ich doktorandského štúdia. Možno
nezaškodí pripomenú, že doktorandské štúdium sa koná pod vedením školitea.
Na každej štúdii má preto podiel aj príslušný školite. Napriek tomu však považujeme
za korektné, aby sme oznaili ako jediných autorov jednotlivých štúdií doktorandov. Oni
im dali písomnú podobu, predložili a aj úspešne obhájili ako písomnú as svojej dizertanej skúšky. Autori sa podieali na jednotlivých kapitolách takto:

− Znovupoužitie návrhových vzorov na úrovni modelu: ubomír Majtás
(školite prof. Pavol Návrat)

− Semantic Web Services: Peter Bartalos
(školite: prof. Mária Bieliková)

− Sprístupovanie informácií pomocou grafov: Ján Suchal
(školite prof. Pavol Návrat)

− User Modeling for Personalized Web Based Systems: Michal Barla
(školite prof. Mária Bieliková)

− Personalized Collaboration: Jozef Tvarožek
(školite: prof. Mária Bieliková)

− Semantic-based Navigation in Open Spaces: Michal Tvarožek
(školite: prof. Mária Bieliková)

− Získavanie informácií z webu metódami inšpirovanými sociálnym hmyzom:
Anna Bou Ezzeddine (školite prof. Pavol Návrat)
Dúfame, že táto knižka poslúži záujemcom o poznanie programových a informaných
systémov. Umožuje spolone využi výsledky štúdia v tejto oblasti. Tešíme sa na prípadné odozvy alebo pripomienky.

August 2009,
Bratislava

Mária Bieliková a Pavol Návrat
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