Softvérové optimalizácie: Inovatívne techniky a nové trendy
Vedecko-technický seminár
Katedra aplikovanej informatiky FHI EU a spoločnosť Accenture
Marketingová správa

Dňa 20. marca 2013 sa na pôde Katedry aplikovanej informatiky
Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
(KAI

FHI

EU)

uskutočnil

vedecko-technický

seminár

s názvom

„Softvérové optimalizácie: Inovatívne techniky a nové trendy“,
ktorý usporiadala KAI FHI EU v spolupráci so spoločnosťou Accenture.
Seminár sa konal v prednáškovej miestnosti B1.03 a trval v čase od
11:00 do 14:00. Moderátorkou podujatia bola Ing. Magdaléna Cárachová, PhD., ktorá privítala
účastníkov seminára a oboznámila ich s hlavnými prednášateľmi a harmonogramom podujatia.
Úvodné slovo s oficiálnym otvorením vedecko-technického seminára predniesol Ing. Ján Hanák,
PhD., MVP, odborný asistent na KAI FHI EU a vynálezca populárnej série vedecko-technických podujatí
na FHI EU. V prejave vyzdvihol viacero cieľov, ktoré sa darí usporadúvaním vedecko-technických akcií
tohto typu dosiahnuť:
1.

Zvýšiť kvalitu pedagogického procesu.

2.

Odovzdať študentom najnovšie poznatky vedecko-technického pokroku v oblasti teoretickej
a aplikovanej informatiky.

3.

Realizovať osvetu moderným programovacím paradigmám, metodikám, technikám, jazykom,
prostrediam, platformám a nástrojom.

4.

Rozšíriť a prehĺbiť vysoko nadštandardné vzťahy so sofistikovanými IT firmami a vďaka tomu
efektívne prispieť k významnému prepojeniu akademického prostredia a komerčnej praxe.

Hlavnými prednášateľmi vedecko-technického seminára boli Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, odborný
asistent na KAI FHI EU a Ing. Tomáš Weber, Delivery Manager zo spoločnosti Accenture.
Poslucháčom boli prezentované nasledujúce technické tematické bloky:
1.

Moderné softvérové optimalizácie v jazykoch C++ a C#.
Tematický blok viedol Ing. Ján Hanák, PhD., MVP.
Tento technický tematický blok sa koncentroval na nasledujúce oblasti:


Analýza životného cyklu softvérového produktu a rola optimalizácií v ňom.



Klasifikácia softvérových optimalizácií.




Proces implementácie softvérových optimalizácií.
Efektívna paralelizácia ako robustná softvérová optimalizácia implementovaná
v programoch vytvorených v jazykoch C++ a C# (spojená s ukážkami praktických
programátorských riešení v integrovanom vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio
2012).
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2.

Optimalizácia procesu riadenia životných cyklov softvérových aplikácií (ALM) s využitím
agilnej metodiky SCRUM.
Tematický blok viedol Ing. Tomáš Weber.
Tento technický tematický blok sa sústredil na nasledujúce oblasti:


Predstavenie spoločnosti Accenture a projektu Avanade (pôvodne joint-venture
projekt firiem Microsoft a Accenture, v súčasnosti firma, ktorej majoritným vlastníkom
je Accenture).



Analýza hlavných problémov pri vývoji softvérových produktov.




Metodiky riadenia životných cyklov softvérových aplikácií.
Komparácia klasických a agilných metodík vývoja

informačných

systémov

a počítačových programov.



Vývojový rámec a metodika SCRUM.
Agilné riadenie životných cyklov softvérových aplikácií pomocou metodiky SCRUM.



Riadenie procesu spracovania požiadaviek.



Permanentná integrácia a riadenie kvality softvérových produktov.



Personálne zabezpečenie pracovných tímov pri uplatnení metodiky SCRUM.

Účastníci sa oboznámili s najnovšími poznatkami teoretickej a aplikovanej informatiky v oblastiach
moderných softvérových optimalizácií a efektívneho agilného riadenia životných cyklov sofistikovaných
softvérových aplikácií. Záver seminára patril panelovej diskusii, v ktorej boli publikom pokladané
a hlavnými prednášateľmi zase zodpovedané problémové otázky.
Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným pracovníkom, ktorí vynaložili svoj čas, energiu
a úsilie v záujme úspešnej realizácie tohto vedecko-technického seminára. Zvlášť ďakujeme kolegom
zo spoločnosti Accenture, menovite Ing. Robertovi Belavému a Ing. Tomášovi Weberovi. Aj táto akcia
potvrdila pozíciu KAI FHI EU ako renomovanej vzdelávacej inštitúcie v oblasti informatických vied.
Na nasledujúcich stranách tejto marketingovej správy uvádzame obrazovú galériu vedeckotechnického seminára (dovedna 10 snímok).

Bratislava, 20. 3. 2013

Ján Hanák
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Moderátorka Magdaléna Cárachová predstavuje hlavných prednášateľov vedecko-technického
seminára (v strede Ján Hanák, napravo Tomáš Weber) a opisuje časový harmonogram
jednotlivých technických blokov

Úvodné slovo a slávnostné otvorenie seminára (Ing. Ján Hanák, PhD., MVP)
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Prezentácia moderných softvérových optimalizácií v jazykoch C++ a C# (Ing. Ján Hanák, PhD., MVP)

Prezentácia moderných softvérových optimalizácií v jazykoch C++ a C# (Ing. Ján Hanák, PhD., MVP)
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Prezentácia moderných softvérových optimalizácií v jazykoch C++ a C# (Ing. Ján Hanák, PhD., MVP)

Prezentácia optimalizácie procesu riadenia životných cyklov softvérových aplikácií (Ing. Tomáš Weber)
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Prezentácia optimalizácie procesu riadenia životných cyklov softvérových aplikácií (Ing. Tomáš Weber)

Prezentácia optimalizácie procesu riadenia životných cyklov softvérových aplikácií (Ing. Tomáš Weber)
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Publikum vedecko-technického seminára

Publikum vedecko-technického seminára

7

