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Abstract 

The optical network SANET II has interconnected all organisations of Slovak 
Academy of Sciences (SAS, in Slovak SAV) by means of high speed lines which 
apparently diminished the geografical space in which the SAS exists. This aimed 
to the development of the one common information system, named WEBSAV on 
the base of the Internet technology.  The main philosophy was integration of the 
existing websites of SAS organisations by means of new tree structure where the 
root is www.sav.sk and the branches are new developed uniformed “information 
pages“ of each organisation of SAS, where the most important informations or 
links are issued. From information page one can jump directly to the organisation 
homepage eather via its main entry or directly into the page with the information 
needed. So caled „intersection sites“ which integrate the same topic from every 
organisation web sites into one system. For example: Projects, magazines, SAS 
telephone directory etc. Intranet is  a seprate part of WEBSAV, which can be 
accessed with the password only. There are informations from top 
managenment, R&D teams, internal discussions etc., and it is preferably for SAS 
staff members. 
 

1. Úvod 

Projekt vytvorenia WEBSAV vznikol z potreby vytvoriť jednotný informačný 
systém Slovenskej akadémie vied (ďalej len SAV). Vznik tohoto systému umožnila 
najmä nová rýchla optická sieť SANET II v SR. WEBSAV vychádzal z existujúceho 
portálu www.savba.sk ktorý bol vytvorený pred viac ako piatimi rokmi a v súčastnosti 
už bol nevyhovujúci. Takisto bolo nutné prepojiť stránky jednotlivých organizácií SAV. 
Každá organizácia (ústav) mala a má svoju vlastnú stránku. Požiadavkou pre nový 
systém bolo zachovať autonómnosť jednotlivých organizácií avšak zároveň 
realizovať ich prepojenie na jednotný informačný systém v zmysle programového 
vyhlásenia vedenia Predsedníctva SAV.  
WEBSAV má slúžiť rôznym užívateľom: 

• zamestnancom SAV, vrcholovému aj strednému manažmentu 
• decíznej sfére (prezident SR, Národná rada SR, vláda SR, ÚOŠS), 
• vysokým školám, 
• podnikateľskej  sfére a obyvateľstvu, 
• zahraničným  partnerom a záujemcom o spoluprácu. 

Toto si vyžadovalo navrhnúť systém tak aby bol ľahko dostupný pre rôzne typy 
používateľov a tiež tak aby určité časti systému boli dostupné iba jednotlivým typom 
používateľov. 

WEBSAV musel byt tiež navrhnutý tak aby bola možná jednoduchá 
aktualizácia údajov zabezpečena zamestnancami SAV, ktorí informácie tvoria a 
zodpovedajú za ne. V pripade WEBSAV sú to správcovia stránok organizácií a 



organizačných zložiek, ktorých je približne 100. Ak majú byť informácie v zložitom 
distribuovanom systéme aktuálne, musí byť ich aktualizácia zabezpečovaná 
decentralizovane. Pričom Výpočtové stredisko zodpovedá za funkčnosť systému a 
poverení pracovníci za aktuálnosť údajov. 

Požiadavkou bol aj udržateľný rozvoj celého systému a primeraná finančná 
náročnosť na podmienky SAV. 

2. Návrh a štruktúra systému 
Informácie boli rozdelené do logickej stromovej štruktúry (obr.1) nasledovne: 

• Hlavná stránka IS WEBSAV ako koreň hlavného informačného stromu 
• Informačné stránky ústavov a organizačných zložiek SAV, napríklad : 

Predsedníctvo, Snem, kolégiá, komisie a iné.  
• Prierezové stránky obsahujúce informácie zo všetkých ústavov alebo zložiek 

SAV, napr. Telefónny zoznam, časopisy, projekty, vzdelávanie, a pod. 
• Stránky dostupné pomocou autorizácie používateľa, napr.: Dokumenty PSAV, 

kolégií, Snemu, ale aj diskusné kluby, stránky vedeckyćh tímov, informácie 
vrcholového a stredného manažmentu  

Obr. 1:  Štruktúra stránok WEBSAV 
 

Niektoré častejšie používané služby sú dostupné aj priamo z hlavnej stránky 
WEBSAV napriek tomu že sú v stromovej štruktúre na nižšej úrovni. 

 
Systém WEBSAV obsahuje nasledovné programové moduly (obr.2) : 

• Menu -  slúži na tvorbu, spravovanie a zobrazovanie  stromovej štruktúry 
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• Template - slúži na zobrazenie správnej jazykovej mutácie, vypnutie alebo 
zapnutie diakritiky na stránky, pri dynamických stránkach slúži na oddelenie 
html od programového kódu. Čím umožňuje jednoduchšiu zmenu grafiky.  

• Auth - slúži na prihlasovanie užívateľov do systému a manažovanie ich 
prístupových práv. Tvorca modulu intranetu naprogramuje samotný modul, ale 
nemusí programovať zabezpečenie autorizovaného prístupu, pretože mu to 
zabezpečí tento modul. 

• Intranet -  šablóna pre tvorbu modulov k jednotlivým právam. 
• Print -  automatické vytlačenie tzv. print friendly stránky 
• Search -  umožňuje indexovanie distribuovaných web zdrojov a plnotextové 

vyhľadávanie. 
• Index  -  spája jednotlivé moduly a integruje jednotlivé časti stránky. 

 
 

  
 
 

Obr. 2: Schéma rozdelenia stránky na jednotlivé moduly a funkcie 
 

3. Základné programové vybavenie 
Na tvorbu WEBSAV bol použitý voľne šíriteľný a voľne dostupný software typu 

OpenSource. Výhodou oproti komerčným riešeniam je finančná dostupnosť, časté 
updaty, vyhovujúca bezpečnosť, ale veľmi často aj vyššia spoľahlivosť. Je to preto že 
na projektoch OpenSource pracuje dobrovoľne veľké množstvo ľudí. Jedinou 
nevýhodou je technická podpora a záruky za software. V súčasnosti už však veľké 
množstvo firiem robí technickú podporu aj na OpenSource riešenia. 

Na implementáciu WEBSAV bol použitý software na platforme UNIX, 
konkrétne Linux distribúcie RedHat a Mandrake. Riešenie na platforme Linux je 
tradične stabilnejšie a lacnejšie ako na platforme Windows. Ako perličku uvedieme 



fakt, že nový WEBSAV z finančných dôvodov, pol roka fungoval na počítači 
Pentium II 233MHz 128MB RAM. Počítač bol vyťažený, ale spoľahlivo fungoval, 
pričom obdobné riešenie na platforme Windows NT/2000 na rovnakom počítači bolo 
neúmerne pomalé. 

Ako web server bol použitý apache. Apache je najrozšírenejší webserver na 
internete. Je tvorený ako OpenSource projekt. Konkurentom je Microsoft ISS, ktorý je 
v porovnaniach pomalší. Apache je modulárny web server. Dostupné sú moduly na 
skriptovacie jazyky, autentifikáciu a podobne.  

PHP je scriptovací jazyk, ktorý slúži na tvorbu dynamických webstránok. 
Umožňuje prácu z množstvom databáz a má vlastnosti potrebné pre vývoj web 
aplikácií. Konkurentami sú Microsoft ASP a Java Server Pages (JSP). Obidve 
spominané riešenia sú pomalšie. Komerčne sa častejšie používajú (JSP), ktoré majú 
výhodu v tom že Java je čisto objektový jazyk a je dostupných väčšie množstvo 
nástrojov na celkový vývoj software. JSP vyžaduje veľa RAM pamäti a je relatívne 
pomalé. V prípade že sa jedná čiste o Web aplikáciu je výhodnejšie použiť PHP ktoré 
je rýchlejšie.  

MySQL databáza je jednoduchá SQL databáza, ktorá nemá vlastnosti ako 
transakcie alebo vnorené selekty. Bola vytvorená špeciálne pre web aplikácie. Pri 
web aplikáciách je najdôležitejšie rýchle pripojenie na databázu a SQL SELECT. 
Tieto parametre má MySQL rovnako rýchle ako kvalitné komerčné databázy ako 
napríklad Oracle.  

mnoGoSearch spĺňa požiadavky systému WEBSAV na indexáciu 
distribuovaných web zdrojov a následné fultextové vyhľadávanie v nich. 
mnoGoSearch spolupracuje s MySQL databázou. 

 

4. Programová implementácia systému 
Z programátorského hľadiska WEBSAV obsahuje 3 typy webstránok. 

• Statické web stránky  - jednoduché html súbory ktoré obsahujú informácie 
ktoré nie su často aktualizované ako napríklad história a pod.  

• Dynamické web stránky - stránky ktoré sú tvorené za pomoci html a php 
scriptovacieho jazyka. Často pracujú s informaciami z databázy (zoznamy, 
formuláre). Dynamické stránky používajú template modul. Je to výhodné aj z 
hľadiska jazykových mutácií, kde si napríklad pre zoznam ústavov napíšem 
jeden súbor v php a html šablóny pre každú jazykovú mutáciu. Keby html a 
php nebolo odelené bolo by potrebné mať programový kód pre každú 
jazykovú mutáciu a takisto by bola zložitejšia zmena grafiky. 

• Moduly Intranetu -  dynamické web stránky, ktoré vyžadujú autorizovaný 
prístup. (zmena údajov, interné informácie pre zamestnancov a pod.). 
Databáza obsahuje tabuľky s jednotlivými právami a tiež ako sú jednotlivé 
práva priradené užívateľom.  

Všetky stránky sa zobrazujú pomocou súboru index.php a sú vkladané do 
hlavného okna WEBSAV. Výhoda je v tom že stránky nemusia obsahovať časti ako 
menu, hornú časť s logom a podobne. Takisto aj na statických stránkach je možné 
vypnúť a zapnúť diakritiku. Index.php zabezpečuje aj autorizačné mechanizmy pre 
intranet moduly, prístup k databázam a natiahnutie potrebných modulov. Prístup cez 
index.php zabezpečuje aj modularitu a jednotný vzhľad. 
 
 



5. Prevádzka systému 
Prevádzka systému je zabezpečovaná tromi základnými sunkciami: 
Správca WEBSAV  -  pracovník VS SAV, ktorý sa stará o stav celého systému 

(webmaster), pripravuje metodiku, spolupracuje s jednotlivými správcami webu, 
organizuje činnosť WEBSAV, pripravuje inovácie. 
Správca Korpusu WEBSAV - pracovník VS SAV, ktorý riadi prevádzku WEBSAV v 
reálnom čase a dohliada na dodržiavanie pravidiel prístupu a prideľuje prístupové 
práva, sleduje stav aktuálnosti dát, robí prístupovú štatistiku. 
Správca webu ústavu, zložky, prierezovej stránky  - pracovník ústavu, zložky, ktorý 
má na starosti stránku ústavu, zložky a prierezu a je oprávnený za ústav, zložku, 
prierez vkladať údaje do stránky alebo do  častí WEBSAV za ústav, zložku, prierez. 
Každá stránka ústavu, zložky alebo prierezu musí mať správcu. 

 
Základné pravidlá WEBSAV, schválené na zasadnutí P SAV: 

• Za WEBSAV ako nástroj riadenia SAV zodpovedá  poverený zástupca P SAV 
• WEBSAV prevádzkuje a spravuje VS SAV 
• WEBSAV sa skladá z Korpusu a Stránok 
• Za Korpus zodpovedá VS SAV 
• Za Stránku zodpovedá ústav alebo organizačná zložka 
• Za obsah Stránky zodpovedá riaditeľ ústavu alebo vedúci organizačnej zložky 
• Vkladať údaje môže len správca Korpusu alebo Stránky, alebo nimi 

delegovaní zamestnanci 
• Výnimku tvoria Kluby, ktoré majú moderátorov 
• Za funkčnosť a inovácie Informačného systému  WEBSAV  zodpovedá 

správca WEBSAV (webmaster) a za funkčnosť Korpusu jeho správca 
 
Hlavná stránka WEBSAV je na obr.3 a informačná štruktúra stránky WEBSAV na 
obr.4. 
 
 

 
Obrázok 3: Hlavná stránka WEBSAV 



 
Obr. 4: Štruktúra stránky WEB SAV  

 

6. Záver 
Informačný systém WEBSAV je v prevádzke od mája 2002 a jeho prínosom je: 

• rýchlejší prístup k informáciám  
• unifikácia informácií o 70 organizáciách SAV 
• prístup k informáciám podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
• využívanie systému vrcholovým manažmentom 
• integrácia organizácií SAV 
• lepšia propagácia v SR, EU a vo svete  

WEBSAV priniesol zvýšenie výmeny informácií, zlepšenie prístupu k 
informáciám vrcholového riadenia SAV, zníženie problematickej a zaťažujúcej 
komunikácie cez e-mail na hotline@savba.sk a info@savba.sk.  

V novembri 2003 by sa mala rozbehnúť druhá etapa WEBSAV, ktorá by mala 
rozšíriť a zefektívniť existujúce služby, pridať nové komponenty do informačných 
stránok a vytvoriť alebo dokončiť prierezové stránky ako napríklad projekty, časopisy, 
vzdelávanie a zahraničná spolupráca.  
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