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Zápisnica zo stretnutia č. 4 
Dátum:  16. októbra 2006 

V čase:  9.00 – 12.00 

Miesto:  Softvérové štúdio 2 

Zúčastnení: 
 vedúci tímu:  

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo 
   Bc. Ľubomír Lajoš 
   Bc. Ladislav Rado 
   Bc. Peter Ruttkay – Nedecký 
   Bc. Peter Šupina 
   Bc. Tomáš Tóth 

 iní:  Ing. Juraj Štefanovič, PhD. 

Vypracoval:  Bc. Miroslav Kallo 

Témy stretnutia 
Špecifikácia požiadaviek na produkt. 

Zhodnotenie stavu riešených úloh 
ID Úloha Riešiteľ Zadaná Termín Stav 

3.1 Analýza výbavy horolezcov a ich 
parametrov MK 12.10.06 16.10.06 splnená 

3.2 Analýza prostredia horolezeckého 
výstupu PS 12.10.06 16.10.06 splnená 

3.3 Analýza činností a fáz 
horolezeckého výstupu PS 12.10.06 19.10.06 rozpracovaná 

3.4 Analýza parametrov horolezca LL 12.10.06 16.10.06 splnená 

3.5 Špecifikácia požiadaviek na produkt PRN 12.10.06 16.10.06 splnená 

3.6 Koncept produktu PRN 12.10.06 19.10.06 rozpracovaná 

3.7 Implementácia WPP LR 12.10.06 19.10.06 rozpracovaná 

3.8 Obsahová náplň WPP TT 12.10.06 16.10.06 splnená 

3.9 

Vypracovanie vzoru zápisníc 
a vypracovanie zápisníc 
z poznámok z prvých dvoch 
stretnutí 

TT 12.10.06 16.10.06 splnená 

 

Priebeh stretnutia 
Doc. Šperku na stretnutí zastupoval Ing. Štefanovič. Členovia tímu ho mu podali 

správu o doterajšom postupe riešenia a oznámili body programu stretnutia. 
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Stretnutie ďalej prebiehalo už bez prítomnosti Ing. Štefanoviča. Jeho predmetom bolo 
podávanie informácií o vykonaných úlohách ostatným členom tímu a diskusia k zisteným 
výsledkom. 

Prvým bodom bola výstroj horolezcov. Miroslav Kallo oboznámil ostatných členov 
výsledkami analýzy, ktorú vykonal. Následne sa členovia dohodli na povinnej výbave 
horolezcov. 

Ďalším bodom bolo prostredie a počasie. Členovia sa dohodli, že budú sledovať len 
základné charakteristiky počasia (teplota, hustota vzduchu, sila vetra). Taktiež sa dohodli na 
množine stavov počasia. Tieto stavy nebudú alebo budú ovplyvňovať výstup horolezcov, 
prípadne výstup úplne znemožnia. 

Členovia tímu sa potom zaoberali charakteristikou horolezcov. Dohodli sa, aké 
schopnosti sa budú brať do úvahy. Tieto schopnosti budú spolu s prostredím a výstrojom 
ovplyvňovať energiu horolezcov. Boli definované aj kategórie úrazov: ľahké a ťažké úrazy, 
choroby a smrť. 

Posledným bodom bola charakteristika hory. V produkte sa budú predpokladať 
štandardné cesty výstupu, takže nebude nutné špecifikovať terén pre všetky oblasti, ale iba pre 
určené trasy. To výrazne zjednoduší opis prostredia. Trasa bude rozdelená na úseky, ktorých 
prekonanie bude trvať pre všetkých členov expedície rovnako dlhý čas. 

Na záver stretnutia si členovia pridelili nové úlohy. Zoznam všetkých aktuálnych úloh 
je v nasledujúcej tabuľke: 

Pridelenie nových úloh 
ID Úloha Riešiteľ Termín 
3.3 Analýza činností a fáz horolezeckého výstupu PS 19.10.06 

3.6 Koncept produktu PRN 19.10.06 

3.7 Implementácia WPP LR 19.10.06 

4.1 Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov 
a závislostí energie horolezcov od nich MK, LL, PŠ 23.10.06 

4.2 Analýza grafických knižníc pre tvorbu 3D aplikácie bežiacej v okne 
s využitím Win ovládacích prvkov PRN 23.10.06 

4.3 Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie TT 26.10.06 

 

Legenda: 
 MK – Miroslav Kallo 
 LL – Ľubomír Lajoš 
 LR – Ladislav Rado 
 PRN – Peter Ruttkay – Nedecký 
 PS – Peter Šupina 
 TT – Tomáš Tóth 

 
 


