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Rozhovor s profesorom Brianom A. Barskym 

Daniela Velichová, Bratislava 

Účastníci 4. konferencie o Počítačové] 
grafike, ktorá sa konala v dňoch 14. až 
17. mája 1989 v Smoleniciach v Domove 
vědeckých pracovníkov SAV, moli možnost' 
stretnúť popredného odborníka světového 
měna v oblasti počítačové] grafiky, pro
fesora dr. Briana A. Barskeho z univerzi
ty v Berkeley, Kalifornia. Profesor 
Barsky, autor teorie Beta-spline interpo-
lačných kriviek a geometrické] spojitosti, 
nielen predniesol zaujímavú přednášku 
„Beta-continuity and Its Application to 
Rational Beta-splines" (uveřejněná v zbor-
níku konferencie), ale tiežpremietolúčast-
níkom videofilmy, ktoré boli ukážkami ap-
likácie počítačové] grafiky tak v animácii 
filmov a reklamných šotoch, ako i v simu-
lácii prírodných a vizualizácii vědeckých 
procesov, či v modelovaní umělých scén. 
Váčšina z nich bola publikovaná na kon-

ferencii SIGGRAPH '88 v USA. Ako člen
ka org anizačného výboru konferencie som 
využila tuto nevsednu příležitost' a požia-
dala som profesora Barskeho o odpovede 
na niekolko otázok. 

Pán Barsky, dovolte mi začať vašim 
vědeckým curriculum vitae. Aká bola 
vaša cesta ku počítačové] grafike ? Je 
počítačová grafika vaša póvodná vědecká 
orientácia, alebo ste o ňu „zakopli" 
kdesi na cestě k iným metami 

Pochádzam z Kanady, hoci moji před
kovi a majú kořene až kdesi v Moldávii 

v ZSSR. Povodně som začal študovat' 
architekturu na McGill University v Mon-
treaJi. Po získaní titulu D.C.S.Engineering 
som pokračoval v štúdiu matematiky so 
zameraním na výpočtovú techniku, ktoré 
som ukončil získáním titulu B.Sc. Mate
matika ma vždy fascinovala, zvlášť geo-
metria, priestorové vztahy — má to vela 
spoločného s architekturou. Počas studia 
na univerzitě som „zakopol" o počítačovú 
grafiku a učarila mi nadobro. Titul M.Sc 
som získal na Cornell University v Ithace, 
New York, za prácu z oblasti využitia 
počítačovej védy v architektuře. Potom 
som sa už pevné rozhodol obetovať sa 
úplné počítačovej grafike. Kandidátsku 
prácu som obhájil v roku 1981 na univer
zitě v Utahu, pod názvom: „The Beta-
-spline: A Local Reprezentation Based on 
Shape Parameters and Fundamental Geo
metrie Measures". Mojím školitelom, 
alebo ako my hovoříme „akademickým 
otcom" bol prof. Riesendfeld a „starým 
otcom" prof. Coons, školitel prof. Riesen-
felda. Dnes pracujem na kalifornskej 
univerzitě v Berkeley v laboratóriách 
počítačovej grafiky, ktoré sú v súčasnosti 
najlepšie vybaveným pracoviskom v ob
lasti počítačovej grafiky v USA. Okrem 
vedeckej práce v oblasti teorie interpolač-
ných Beta-spline kriviek a ploch, geo-
metrickej spojitosti, image algoritmov, 
vediem přednášky na univerzitě na všet-
kých stupňoch studia. 

RNDr. DANIELA VELICHOVÁ (1951) pósobí na Katedře matematiky Strojníckej fakulty SVŠT, 
Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava. 
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Co všetko je podlá vás skryté v tých 
dvoch magických slovách — počítačová 
grafika ? 

Počítačová grafika, to je obrovská 
mixáž velmi róznorodých oblastí. Ak 
chcete skutočne odhalit' jej tajomstvá 
a uvidieť jej krásy alebo otvoriť študentom 
oči a ukázať im celé spektrum možností 
vědeckého bádania v počítačovej grafike, 
je to tvrdý oriešok. Veď okrem tých naj-
podstatnejších oblastí, ako matematika, 
najma geometria, teória kriviek a ploch 
či zobrazovacie metody, musíte vziať 
bezpodmienečne do úvahy informatiku, 
programovanie, s čím súvisia progra-
movacie jazyky a teória algoritmov, ope-
račné systémy. Počítačová grafika je 
spósob vizualizácie určený pre člověka, 
a ak mu má dobré slúžiť, potom musíme 
brať ohíad aj na zákonitosti percepcie, 
nášho vnímania, biologické, psychické aj 
fyziologické schopnosti 1'udského zraku. 
Teória farieb tu hrá tiež nie menej pod
statou úlohu. 

V súčasnosti u nás přetrvává tendencia 
zaznávania geometrie, čo sa prejavuje, 
žial neblaho na učebných osnovách všet-
kých typov škol. Geometrická obec to 
pochopitelné přijímá s nevólou. Prudký 
rozvoj počítačovej grafiky však zapálil 
nové fakle nádeje. Právě tu, v akomsi 
geometrickom jadre počítačovej grafiky, 
vidíme mnohí budúcu renesanciu geo
metrie, návrat ku starej dobrej priestorovej 
představivosti. Objavuje sa však aj iný 
názor: Počítačová grafika nahradí geo-
metriu, vytlačí ju úplné. 

Takže — geometria versus počítačová 
grafika ? 

Geometria tvoří základy počítačovej 
grafiky. A preto je nesmierne dóležitá. 
Geometria a představivost' sú jej podsta

tou. Som přesvědčený, že geometria našla 
svoje nové uplatnenie v počítačovej grafike 
a je nesporné nevyhnutná vo vzdělávaní 
na všetkých typoch škol. Ale tak ako 
geometria pomáhá počítačovej grafike, 
móže aj počítačová grafika pomócť pri 
vyučovaní geometrie. Existuje mnoho 
výborných programov vytvořených právě 
v laboratóriách univerzit v USA, ktoré 
sú názornou demonštráciou toho, ako 
učit' geometriu pomocou prostriedkov 
počítačovej grafiky názornejšie, pútavejšie, 
lepšie. Geometria a počítačová grafika 
kráčajú ruka v ruke, jedna podporuje 
druhů. 

Ako a v čom vidíte budúcnosť počítačo
vé) grafiky ? 

Dnes možno povedať, že technické 
prostriedky počítačovej grafiky dosiahli 
určitý stupeň dokonalosti. Dokonalosti 
v tom zmysle, že často nie sme progra
movými prostriedkami schopní plné vy
užit' všetky možnosti, ktoré technické 
vybavenie poskytuje. Preto som přesvěd
čený, že cesta budúcnosti je cesta inten-
zívnejšieho rozvoja grafického programo
vého vybavenia, například využitie mož
ností paralelného program o vania grafic
kých systémov. Čo sa týká využitia počí
tačovej grafiky v budúcnosti, jednou z naj-
atraktívnejších bude zrejme možnost' vi
zualizácie vědeckých procesov v chemii, 
fyzike, biologii, dynamike kvapalín a ply-
nov, a podobné. Taktiež molekulárně 
modelovanie a simulácia róznych prí-
rodných procesov sú stále otvoreným po
lom pre vedeckú prácu v oblasti využitia 
počítačovej grafiky. Dóležitý bude aj 
návrat spáť, ku základom počítačovej 
grafiky, kde je třeba urobit' ešte velký 
kus práce v oblasti štandardného grafic
kého programového vybavenia ,,malých 
počítačov", ktoré si tiež zaslúžia maf 
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perfektnú grafiku, širokofarebnú paletu 
či vysokú rozlišovaciu schopnost'. Aj 
,,lačná grafika" by sa malá vykonávat' na 
špičkovej úrovni. 

Prax a teória — aky je váš názor na 
ich vzdjomnú koexistenciu ? 

Teória musí rozhodne predbiehať prax. 
V USA je základný výskům asi tak 
10-15 rokov před praktickým využitím 
výsledkov z něho vyplývajúcich. Ale 
mierou závažnosti či opodstatnenia akého-
kolvek vědeckého skúmania by nemalá byť 
rychlost' alebo možnost' jeho okamžitého 
využitia v praxi. Sú mnohé problémy, 
ktorých teoretické riešenie ostalo desiatky 
rokov nepovšimnute stát' bez praktickej 
aplikácie, a naopak, mnoho problémov 
čisto teoretického charakteru sa zrodilo 
priamo z podnětu praxe. Základný výskům 
je „životné dóležitý" a vidieť jeho prak
tické využitie je tým najlepším zadosť-
učinením. Avšak ,,dopraviť" teoretický 
výsledok až po jeho aplikáciu v praxi 
nemóže byť úlohou vědeckých bádatelov, 

Aké sú možnosti studia počítačové] 
grafiky v USA ? 

Úplná profesionálna orientácia na počí-
tačovú grafiku sa prakticky uskutočňuje 

až na najvyššom stupni škol, na univerzi
tách. Základné a středné školy v podstatě 
umožnia běžné oboznámenie sa s grafický
mi zariadeniami. Až hlbšie vědomosti 
z matematiky — geometrie, ktoré študenti 
získajú na univerzitě, dovolujú speciali
zační v rámci všeobecného základu — 
computer science — na počítačovú grafiku. 
Existuje velký počet laboratórií počítačo-
vej grafiky, takmer na všetkých univerzi
tách v USA. V nich prebieha výskům 
podlá konkrétného programu laboratória, 
ktorý orientuje vedeckú prácu na kon
krétnu oblast', ako napr. geometrické mo-
delovanie, uživatelské rozhrania, VLSI, 
realistické zobrazenia, animácia, elektro
nické knihy, využitie počítačovej grafiky 
v umění, architektuře atď. V týchto labo-
ratóriách prebieha studium na druhom 
stupni (undergraduate level, M.Sc.) a ašpi-
rantské studium (postgraduate level, 
Ph.D.). Dóležitým impulzom je právě 
vzájomná spolupráca študentov, ašpiran-
tov a ich školitelov, ktorí vystupujú ako 
jeden pracovny tým. Spoločnými silami 
obhajujú farby školy, jej měno. Uznanie, 
ktoré škola získá aj zásluhou tohoto 
kolektivu, je tou najlepšou stimuláciou, 
tým najefektívnejším impulzom k úspešnej 
vedeckej práci. 

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 35 (1990), č. 4 215 


		webmaster@dml.cz
	2012-08-25T15:46:12+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




