Spoloènos IBM Slovensko
darovala FEI STU softvér Rational

IBM Slovensko sa u od svojho vzniku venuje práci so tudentmi. Vzh¾adom na oblas, v ktorej pôsobí, dlhodobo rozvíja vzahy
práve s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Novým impulzom pre spoluprácu je dar
Katedre automatizácie a regulácie  vývojársky softvér piatej generácie Rational v komerènej hodnote viac ako 60 mil. Sk. Nový
softvér má mimoriadny význam pre vzdelávanie tudentov  budúcich expertov na softvérové ininierstvo a momentálne predstavuje pièku softvérového vybavenia katedry.
Automatizácia je vedný odbor ve¾mi senzitívny na vyuívanie najnovích výdobytkov vedy a techniky, a to najmä v oblasti softvéru.
Na Katedre automatizácie a regulácie sa venujeme vyuèovaniu, výskumu a vývojovým prácam v oblasti toho najprogresívnejieho softvéru 5. generácie. Projektujeme a tvoríme programové systémy
riadenia pre technologické procesy riadené v reálnom èase, prièom
vyuívame najnovie softvérové produkty v oblasti CAP (Computer
aided programming) a CASE (Computer aided software engineering). Za partnerov si vyberáme najprogresívnejie firmy, ktoré
chápu smer vývoja a majú perspektívne softvérové produkty. IBM
tam jednoznaène patrí a softvér Rational, ako jej nový produkt, je
pre nás ve¾kým prínosom skontatoval na slávnostnom odovzdávaní daru prof. Ing. Frantiek Janíèek, PhD., dekan FEI STU.
Krátko po tom, ako bol softvér Rational vèlenený do produktovej
truktúry IBM, bol venovaný Katedre automatizácie a regulácie, èo
poukazuje na flexibilnú spoluprácu komerèného a akademického
prostredia hovorí Igor Hantuch z Katedry automatizácie a regulácie FEI STU. Napriek tomu, e Slovensko je malé, programátori vychovaní u nás pracujú v pièkových svetových tímoch a dokazujú kvalitu náho vzdelania. Naa spolupráca s IBM výrazne
posúva monosti praktického vzdelania a u dnes nai tudenti
s pomocou IBM v pecializovaných tímoch pracujú na vyslovene
sci-fi projektoch.

Naa spolupráca s FEI STU by mala zabezpeèi, e na Slovensku
vyrastie nová generácia pecialistov, ktorá sa ¾ahko dokáe uplatni
v nadchádzajúcom období, kedy sa Slovensko stane atraktívne
pre mnoho zahranièných firiem, povedal Tomá Osuský,
Country Operation Manager IBM Slovensko.

Rational je piaty pilier softvérovej divízie IBM, ktorý sa pouíva
ako platforma na vývoj softvéru. Dokáe zvýi rýchlos, kvalitu
a predvídate¾nos softvérových produktov. IBM získala tento vynikajúci nástroj minuloroènou akvizíciou spoloènosti Rational
Software, a tak doplnila svoje existujúce tyri softvérové znaèky
WebSphere, DB2, Lotus a Tivoli.
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