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Zápisnica zo stretnutia č. 14 
Dátum:  28. februára 2007 

V čase:  13.00 – 15.00 

Miesto:  softvérové štúdio D07 

Zúčastnení: 

 vedúci tímu: doc. Ing. Martin Šperka, PhD. 

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo 

   Bc. Ľubomír Lajoš 

   Bc. Ladislav Rado 

   Bc. Peter Ruttkay – Nedecký 

   Bc. Peter Šupina 

   Bc. Tomáš Tóth 

 iní:   

Vypracoval:  Bc. Peter Šupina 

Témy stretnutia 

Pokračovanie prác na projekte, revízia architektúry systému, parametre počasia 

a horolezca a spôsob ich implementácie. 

Zhodnotenie stavu riešených úloh 

ID Úloha Riešiteľ Zadaná Termín Stav 

13.1 
Návrh testovacej množiny údajov 
simulácie a jej parametrov 

MK, PS 21.02.07 07.03.07 rozpracovaná 

13.2 
Naštudovanie implementačných 
knižníc 

ALL 21.02.07 07.03.07 rozpracovaná 

13.3 
Naštudovať diagram tried od PRN, 
TT a pripraviť si návrhy na zmenu 
a doplnenie 

ALL 21.02.07 28.02.07 rozpracovaná 

13.4 
Dopracovať štábnu kultúru pre 
zápis zdrojových kódov 

ALL 21.02.07 28.02.07 rozpracovaná 

 

Priebeh stretnutia 

Stretnutie začalo za účasti doc. Šperku vzájomným informovaním sa o aktuálnom 

progrese a o náplni zvyšnej časti stretnutia. 

Ďalej sme sa zaoberali revíziou architektúry systému, keďže jej súčasný stav 

nevyhovoval našim požiadavkam. Začali sme rozpracovávať hierarchickú štruktúru diagramu 

tried, ktorá nám pomôže lepšie sa zorientovať v jednotlivých častiach systému a vo 

vzájomných súvislostiach medzi nimi. 

V ostatnej časti stretnutia sme sa zaoberali spôsobom reprezentácie a implementácie 

parametrov horolezca a počasia. Dôležitou otázkou bol (a zatiaľ stále zostáva) spôsob výpočtu 

zmeny parametrov počas kroku simulácie – najmä prerozdelenie výpočtu medzi jednotlivé 

komponenty s ohľadom na deklarovanú rozšíriteľnosť systému. 

Stretnutie sme ukončili rozdelením pridelením úloh (viď nasledujúcu tabuľku). 
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Pridelenie nových úloh 

ID Úloha Riešiteľ Termín 

13.1 Návrh testovacej množiny údajov simulácie a jej parametrov MK, PS 07.03.07 

13.2 Naštudovanie implementačných knižníc ALL 07.03.07 

13.3 
Naštudovať diagram tried od PRN, TT a pripraviť si návrhy na 
zmenu a doplnenie 

ALL 28.02.07 

13.4 Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov ALL 28.02.07 

14.1 Naštudovať a odskúšať použitie viacerých scén v OGRE PRN 14.03.07 

14.2 Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov TT 07.03.07 

14.3 
Dopracovať spôsob zápisu parametrov predmetov inventáru do 
XML súboru 

MK 14.03.07 

14.4 Návrh riešenia pre diagram tried LL 07.03.07 

14.5 
Nájsť a spracovať informácie o známych horolezcoch do tvaru 
parametrov horolezcov pre vytváraný systém 

LR 14.03.07 

 

Legenda: 

 MK – Miroslav Kallo 

 LL – Ľubomír Lajoš 

 LR – Ladislav Rado 

 PRN – Peter Ruttkay – Nedecký 

 PS – Peter Šupina 

 TT – Tomáš Tóth 

 


