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STRETNUTIE č. 12 
 

Téma:  plán projektu, konflikty a varovania systému 
 

Dátum: 23.2.2005 
Čas: 15:00 
Trvanie: 2 hod  
Miesto: softvérové laboratórium 
 
Prítomní: Ing. Jaroslav Kuruc 
 Bc. Daniel Brnák 
 Bc. Peter Mihálik 
 Bc. Juraj Pavlovič 
 Bc. Michal Petrov 
 Bc. Michal Holečka 
 Bc. Peter Ružička 
 
Vypracoval: Bc. Daniel Brnák 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 
ID Popis Prideleni

e 
Stav Termín 

zadania 
Termín 

ukončenia 
Pred
ĺžen
á do 

11.1 Plán projektu na ďalší 
semester 

Ružička Splnená 16.2.2005 23.2.2005  

11.2 Identifikácia konfliktov Holečka Splnená 16.2.2005 23.2.2005  
11.3 Rozpoznávanie krížikov Mihálik Otvorená 16.2.2005 2.3.2005  
11.4 Rozpoznávanie krížikov Brnák Otvorená 16.2.2005 2.3.2005  
11.5 Import údajov zo StudAppu Petrov, 

Pavlovič 
Splnená 16.2.2005 23.2.2005  

 

Popis stretnutia: 
 
PR predstavil plán projektu. Identifikoval úlohy pre budúci týždeň. Je potrebné dorobiť 
osobné údaje aplikanta. Zmienil sa o pláne na overovanie výsledku a aplikačných testoch. JK 
poznamenal, že testy by mala vykonávať nezainteresovaná osoba. Je potrebné dokončiť 
prehľady a konflikty. PK ďalej spomenul, že bude potrebné vypracovať plán integrácie, 
spojenie rôznych častí systému dokopy. Naviac, musí zostať čas na používateľskú príručku. 
Chceme tiež otestovať skener. JK uviedol, že bude nevyhnutné spracovanie zmien, ktoré sme 
urobili do dokumentácie.  
 
DB predstavil možnosť použitia systému na správu verzií Subversion. 
 
MP predstavil malé zmeny logického modelu a urobil export do StudAppu. 
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JK uviedol, že pri importe zo StudAppu sa budú importovať i údaje registračné číslo, typy 
predmetov a priorita 2 predmetov. 
 
PK ďalej navrhol vykonať test ako by prebehla prijímacia skúška. V 10. týždni bude nutné 
odovzdať systém na posudok. 
 
MH identifikoval konflikty. Pri osobných údajoch to sú rovnaké rodné čísla (konflikt), 
rovnaké telefónne SMS  číslo (warning). Pri predmetoch sú konfliktom chýbajúce priemery 
z ročníka 1 až 5 a maturity. Pri testoch: žiadny test z predmetu (warning), neúplné testy 
(konflikt), človek robil nie svoj predmet (konflikt), rôzne zadané hodnoty jedného testu 
(konflikt), rôzne varianty v jednom teste (konflikt). 
 
Úloha pre JK: musí sa dorobiť do StudAppu, aký variant uchádzač robil, kvôli spätnému 
zisteniu ako bol test vypracovaný, v prípade požiadavky. 
 
JK navrhol implementáciu konfliktov pomocou flagov. 
 
Ďalej bol zavrhnutý návrh zadávania 0 na numerickej klávesnici v prípade žiadnej odpovede. 
 
MP navrhol šifrovanie v databáze symetrickou šifrou, kľúč je uložený priamo v systéme. 
 
Riešili sme, ako sa bude distribuovať XML súbor, ktorý sa používa v StudAppe. Bude ho 
potrebné parsovať. DB uviedol prehľad natívnych kompilátorov, ich použitie bude ako bonus. 
 
PM a DB uviedli 3 možnosti spracovania krížikov (hysterézne okno, neurónová sieť 
a štatistické momenty). 
 

Stanovenie nových úloh: 
 
Číslo úlohy Zodpovedný Popis Termín ukončenia 
U 12.1 Ružička Aplikanti 2.3.2005 
U 12.2 Holečka Import uchádzačov, zvolených predmetov, 

poradia 
2.3.2005 

U 12.3 Brnák Rozpoznávanie krížikov 2.3.2005 
U 12.4 Mihálik Rozpoznávanie krížikov 2.3.2005 
U 12.5 Petrov Implementácia obrazoviek s aplikantami, 

doménami a prehľadmi 
2.3.2005 

U 12.6 Pavlovič Návrh obrazoviek s warningami 2.3.2005 
 


