
TÍM 7 – HYDRA                                                                               ZÁPISNICA 6 

 

 Z 6 - 1 

STRETNUTIE č. 6 
 

Téma:  spracovanie testov, logický model, nefunkcionálne požiadavky 
 

Dátum: 04.11.2004 
Čas: 08:15 
Trvanie: 3 hod  
Miesto: Softvérové štúdio, FIIT STU 
 
Prítomní: Ing. Jaroslav Kuruc 
 Bc. Daniel Brnák 
 Bc. Peter Mihalik 
 Bc. Juraj Pavlovič 
 Bc. Michal Petrov 
 Bc. Peter Ružička 
 Bc. Michal Holečka 
 
Vypracoval: Bc. Michal Petrov 
 
Prílohy: Vypracovanie úlohy 4.1. Alternatívy formulárov 
 Vypracovanie úlohy 4.2. Analýza a špecifikácia 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 
ID Popis Pridelenie Stav Termín 

zadania 
Termín 

ukončenia 
Predĺžená 

do 
U 4.1. Spracovanie alternatív použitých 

formulárov na prijímacej skúške 
 

Brnák splnená 27.10.2004 04.11.2004  

U 4.2. Prepracovanie analýzy a špecifikácie 
projektu, oprava jednotlivých 
scenárov, diagramy použitia 

Ružička, Petrov, 
Pavlovič 

splnená 27.10.2004 04.11.2004  

U 4.3. Model architektúry systému Brnák, Mihalik zrušená 27.10.2004   
U 4.4. Dopracovanie modelu údajov Holečka predĺžená 27.10.2004  11.11.2004 
U 4.5. Zápisnica zo stretnutia Holečka splnená 27.10.2004 04.11.2004  
U 4.6. Kompletizácia dokumentácie Pavlovič splnená 27.10.2004  11.11.2004 
U 4.7. Spracovanie požiadaviek na stránku Mihalik splnená 27.10.2004 04.11.2004  

 
Popis stretnutia: 

• JK informoval, že všetky behy prijímacích skúšok sú v jeden deň. 
• JK informoval, že systém STUDAPP sa momentálne prerába a budú doň pridané 

informácie o behoch, ako aj to, kto do ktorého behu patrí. 
• MH predstavil navrhnutý logický model údajov. Nakoľko v tomto návrhu nebolo 

uvažované uchovanie údajov o uchádzačoch v systéme E-APP EVAL, JK navrhol 
pridať aj túto entitu do logického modelu. 

• JK navrhol aby sa do dokumentácie pridala samostatná podkapitola, v ktorej by bolo 
spísané, kedy sa ktoré údaje počas zadávania kontrolujú. 



TÍM 7 – HYDRA                                                                               ZÁPISNICA 6 

 

 Z 6 - 2 

• JK informoval o potrebe doplniť zadanie, tak aby systém umožňoval zadávanie 
známok s vysvedčení a zadávanie telefónnych čísel. Je potrebné mierne upraviť 
logický model, diagram prípadov použitia a pridať nové scenáre. 

• Pri zadávaní telefónnych čísel sa bude zadávať dvojica registračné číslo – telefónne 
číslo. 

• Pri zadávaní známok s vysvedčení sa najprv zadá rodné číslo, systém následne 
používateľa informuje, ktoré vysvedčenia je potrebné zadať, po zadaní známok sa 
vyráta ich priemer a uloží v databáze. 

• JK informoval, že číslo, ktoré slúži na identifikáciu testu test_number bude prideľovať 
STUDAPP, pričom pôjde a najkratšie možné – približne 4 číslice. 

• Pri každom teste treba navyše určiť aj miestnosť, kde sa bude písať. 
• Do systému STUDAPP, stačí exportovať len výsledný počet bodov pre jednotlivých 

uchádzačov. 
• V dokumentácii používať slovenské popisy, pre implementáciou ich premenovať na 

anglické a napísať to v dokumentácii. 
• Informácie o zamestnancoch treba získavať s LDAP bežiaceho na fakulte. 
• V starých zápisniciach zmeniť čísla miestnosti. 

 

Stanovenie nových úloh: 
 
ID Popis Pridelenie Termín ukončenia 
U 6.1. Spísať nefunkcionálne požiadavky.  Petrov 11.11.2004 
U 6.2. Zápisnica Petrov 11.11.2004 
U 6.3. Návrh diagramu tried. Petrov, Ružička, Pavlovič 11.11.2004 
U 6.4. Analýza kontroly údajov. Pavlovič 11.11.2004 
U 6.5. Dopracovať scenáre zadávania osobných údajov. Ružička 11.11.2004 
U 6.7. Návrh konceptuálneho diagramu. Brnák 11.11.2004 
U 6.8. Návrh diagramu nasadenia Mihalik 11.11.2004 
U 6.9. Návrh používateľských obrazoviek Brnák 11.11.2004 
U 6.10. Návrh fyzického modelu údajov Holečka 11.11.2004 
U 6.11. Prototyp zameraný na rozpoznávanie čiarového kódu Mihalik 11.11.2004 
 


