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Topic/Téma 1 

Patterns in Agile Software Development and Beyond 

Effective ways of organizing people known from agile software development have been captured in the 

form of organizational patterns (e.g., Architect also Implements, Engage Customers, or Developer Controls 

Process). There is a need to make organizational patterns more accessible to all the people involved in 

software development, to facilitate their incorporation in organizations, and to explore how they are related 

to software modularization. Here, peripheral perception as a means of highly effective and effortless 

communication among developers deserves a particular attention. On a more general level, the possibilities 

of transposing the idea of patterns, as affirmed in software development, to other areas, including social 

innovation and arts, should be explored. With respect to this, drama patterns appear to be particularly 

interesting. 

Keywords: agile software development, organizational patterns, modularization, peripheral perception, 

social innovation, arts, drama patterns 

Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej 

Efektívne spôsoby organizovania ľudí boli zachytené vo forme organizačných vzorov (napr. Architect also 

Implements, Engage Customers alebo Developer Controls Process). Je potrebné urobiť organizačné vzory 

prístupnejšími pre všetkých ľudí zapojených do vývoja softvéru, podporiť ich zahrnutie do organizácií 

a skúmať ako súvisia s modularizáciou softvéru. Periférne vnímanie ako prostriedok vysokoúčinnej 

a nenáročnej komunikácie medzi vývojármi si zaslúži zvláštnu pozornosť. Na všeobecnejšej úrovni, mali 

by sa skúmať možnosti prenesenia idey vzorov, ako je etablovaná vo vývoji softvéru, do iných oblastí, 

vrátane sociálnej inovácie a umenia. V tomto zmysle, dramatické vzory sa zdajú byť zvlášť zaujímavými. 

Kľúčové slová: agilný vývoj softvéru, organizačné vzory, modularizácia, periférne vnímanie, sociálna 

inovácia, umenie, dramatické vzory 

Topic/Téma 2 

Representing and Reusing Software Knowledge 

Enormous intellectual efforts are being invested into producing software, but only a fraction of all the 

software knowledge being created in this process is readily reusable. Further research of software product 

lines and variability management, domain specific languages, and software patterns could help change this. 

Speaking more generally, it would be worthwhile exploring how heterogeneous software knowledge 



contained in various artifacts being produced during software development (including numerous documents 

and informal sketches) can be efficiently represented and reused. One particularly interesting idea is to 

interrelate and visualize software knowledge employing multidimensional software modeling, in which 

domain specific modeling combined with multilevel metamodeling might help. 

Keywords: reuse, software knowledge, multidimensional software modeling, software product lines, 

variability, domain specific languages, software patterns, visualization 

Reprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostí 

Enormné intelektuálne úsilie sa investuje do tvorby softvéru, ale len zlomok zo všetkých softvérových 

znalostí, ktoré v tomto procese vznikajú, sú pohotovo zvovupoužiteľné. Ďalší výskum radov softvérových 

výrobkov a manažmentu variability, doménovo špecifických jazykov alebo softvérových vzorov by mohol 

pomôcť toto zmeniť. Všeobecnejšie vzaté, bolo by vhodné skúmať, ako heterogénne softvérové znalosti 

obsiahnuté v rôznych artefaktoch vytváraných počas vývoja softvéru (vrátane početných dokumentov a 

neformálnych skíc) môžu byť efektívne reprezentované a znovupoužité. Jednou zo zvlášť zaujímavých ideí 

je prepojiť a vizualizovať softvérové znalosti pomocou viacrozmerného modelovania softvéru, v čom môžu 

pomôcť doménovo špecifické modelovanie v kombinácii s viacúrovňovým metamodelovaním. 

Kľúčové slová: znovupoužitie, softvérové znalostí, viacrozmerné modelovanie softvéru, rady softvérových 

výrobkov, doménovo špecifické jazyky, softvérové vzory, vizualizácia 

Topic/Téma 3 

Software Comprehension 

Software is not only difficult to create, but it is also difficult to understand. Appropriate ways of preserving 

the comprehensibility of the intent with which software has been developed and how to achieve this directly 

in the corresponding code and models should be explored. Part of the solution lies in establishing and 

maintaining appropriate modularization of code and models, such as use case driven modularization or 

aspect-oriented modularization. However, no modularization is suitable for all occasions, generating a need 

for a seamless switching mechanism from one modularization to another, which might be seen as a form of 

a continuous and automated refactoring. The topic of software comprehension is much wider and it extends 

all the way to software testing and education in software development. 

Keywords: comprehension, intent, modularization, use cases, aspect-oriented software development, 

refactoring, software testing 

Porozumenie softvéru 

Softvér nie je náročné len tvoriť, ale náročné aj porozumieť mu. Potrebné je skúmať adekvátne spôsoby 

zachovania zrozumiteľnosti zámeru, s ktorým sa softvér vyvíja, a ako toto dosiahnuť priamo v 

zodpovedajúcom kóde a modeloch. Časť riešenia tkvie v založení a udržaní zodpovedajúcej modularizácie 

kódu a modelov, akými sú modularizácia riadená prípadmi použitia alebo aspektovo-orientovaná 

modularizácia. Avšak, žiadna modularizácia nevyhovuje všetkým príležitostiam, čím vzniká potreba za 

mechanizmom na hladké prepínanie z jednej modularizácie do druhej, čo možno vnímať ako formu 

kontinuálnej a automatizovanej refaktorizácie. Téma porozumenia softvéru je oveľa širšia a siaha až k 

testovaniu softvéru a vzdelávaniu v oblasti vývoja softvéru. 

Kľúčové slová: porozumenie, zámer, modularizácia, prípady použitia, aspektovo-orientovaný vývoj 

softvéru, refaktorizácia, testovanie softvéru 


