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1 Úvod 

Tento dokument predstavuje používateľskú príručku, ktorá bola vytvorená k výslednému systému na 
predmete Tvorba softvérového systému v tíme. Výsledný systém teraz vstupuje do fázy záverečného 
testovania, v ktorom sa môžu odhaliť chyby, ktoré budú počas tejto fázy odstránené. Základné črty systému 
a práce s ním sa už však meniť nebudú. Dokument je určený testerom systému, ako aj všetkým ďalším 
používateľom aplikácie Znalec.  
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2 Inštalácia produktu 

Táto kapitola obsahuje postup používateľskej inštalácie systému. Systém je dodávaný v skompilovanom 
tvare vo forme .war súboru, ktorý je pripravený na nasadenie na aplikačný server. 

2.1 Predpoklady 
Produkt sa distribuuje ako WAR (Web ARchive) súbor s názovom znalec.war a SQL skript 
vytvor_databazu.sql. Na svojom počítači musíte mať nainštalovanú Javu (minimálne JRE) vo verzii 1.5 
alebo vyššej. Systém Znalec predpokladá aplikačný server Apache Tomcat vo verzii 6, ktorý je spustený na 
porte 8080. Tento server musí mať vo svojom adresári lib knižnicu mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar (ide 
o JDBC driver databázy MySQL). 

Systém Znalec potrebuje na svoj beh spustený databázový server. Predpokladaný je databázový systém 
MySQL bežiaci na tom istom počítači ako aplikačný server Tomcat, pričom sa na tento databázový server 
pripája pomocou portu 3306. Ďalej sa predpokladá, že v databázovom serveri existuje databáza znalec (spolu 
so zodpovedajúcou databázovou schémou), používateľ s loginom znalec_user a heslom znalec_password, 
ktorý má všetky práva na túto databázu. Spolu s war súborom distribuujeme aj SQL skript, ktorý naplní 
databázu potrebnými dátami. 

Ak chce používateľ zmeniť nastavenia týkajúce sa pripojenia do databázy, musí modifikovať súbor 
znalec.war/META-INF/context.xml (súbor znalec.war je bežný archív, takže je možné modifikovať jeho 
obsah). V tomto súbore je nastavený dataSource, ktorý poskytuje Tomcat. 

2.2  Postup inštalácie 
Nasledujú jednotlivé kroky, ktoré je nutné vykonať v rámci procesu inštalácie. 

1. Spustite databázový server MySQL a spustite SQL skript vytvor_databazu.sql. Vytvorte 
databázového používateľa s loginom znalec_user a heslom znalec_password a prideľte mu 
všetky práva na databázu znalec. 

2. Zastavte Tomcat (ak beží), nakopírujte súbor znalec.war do adresára webapps tohto aplikačného 
servera. Spustite Tomcat. Inou alternatívou je použitie webového rozhrania tohto aplikačného 
servera na nasadenie war súboru.  

3. Aplikáciu spustíte zadaním URL http://localhost:8080/Znalec/app do webového prehliadača. 
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3 Používateľská rola administrátor 

Prostredie pre administrátora pozostáva zo základných častí (funkcionálne a používateľské menu) a ponúka 2 
špecifické funkcie: 

1. správa používateľov (záložka Používatelia) a 
2. import údajov z AISu (záložka Import). 

3.1 Správa používateľov 
Hlavná obrazovka (Obr. 1) pozostáva z nástrojovej lišty a zoznamu používateľov v tabuľke. Informácie 
o používateľovi sú prístupné kliknutím na priezvisko, pri ktorom sa nachádza ikona . Následne sa zobrazí 
formulár s informáciami o používateľovi v needitovateľnej forme (Obr. 2). Pri každom používateľovi sa 
ďalej nachádza charakteristika jeho právomocí v podobe zoznamu rolí. Ak je políčko pri danej role 
zaškrtnuté ( ), znamená to, že daný používateľ má k dispozícii funkcionalitu danej role. Pre úpravu alebo 
zmazanie používateľa sú na konci každého riadku tabuľky umiestnené príslušné  tlačidlá. 

 
Obr. 1 Správa používateľov. 
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Obr. 2 Prezeranie informácií o používateľovi. 

3.2 Úprava používateľa 
V editovateľnom formulári sa v prvom rade zobrazia základne údaje zvoleného používateľa, ako je vidno na 
obrázku (Obr. 3). Sú to údaje spoločné pre všetky typy používateľov. V prípade, že sa jedná o študenta, 
zobrazia sa dodatočné položky, typické iba pre študenta (Obr. 4). Rovnako to platí aj v prípade pedagóga 
(Obr. 5). V spodnom menu nájdeme tlačidlá pre uloženie alebo zrušenie zmien. 
 

 
Obr. 3 Editácia používateľa. 
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Obr. 4 Polia typické pre pedagóga. 

 

 
Obr. 5 Polia typické pre študenta. 

Pomocou tlačidla Pridať používateľa v správe používateľov sa nám zobrazí prázdny formulár, rovnaký 
ako v prípade upravovania používateľa, s tým rozdielom, že ID študenta je možné generovať automaticky, 
pričom je zaručená jeho jedinečnosť. Uložením zmien vzniká v systéme nový používateľ. 

3.3 Import údajov z AISu 
Jednoduché rozhranie s jediným tlačidlom, ktorým spustíte import údajov z AISu (Obr. 6). Údaje sa 
importujú z CSV súboru, ktorého formát je daný správcami akademického systému. 
 

 
Obr. 6 Import z AISu. 
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4 Používateľská rola študent 

Prostredie pre študenta pozostáva zo základných častí (funkcionálne a používateľské menu) a ponúka 2 
špecifické funkcie: 

1. správa vlastných faktov (záložka Fakty) a 
2. zobrazenie vlastných znalostí (záložka Znalosti) 

4.1 Správa vlastných faktov 
Hlavná obrazovka (Obr. 7) pozostáva z nástrojovej lišty a zoznamu faktov v tabuľke. Informácie o fakte sú 
prístupné kliknutím na názov faktu, pri ktorom sa nachádza ikona . Následne sa zobrazí formulár 
s informáciami o fakte v needitovateľnej forme. Pri každom fakte sa nachádza aj názov jeho typu, 
a v prípade, že je typ faktu editovateľný, zobrazia sa tlačidlá pre úpravu a zmazanie faktu (niektoré typy 
faktov, ako napr. importované predmety z AISu, sú používateľom needitovateľné). Inak zostane táto časť 
tabuľky prázdna. V nástrojovej lište sa nachádza tlačidlo pre pridanie nového faktu, pričom ako typ faktu si 
musíme vybrať jeden z ponúkaných editovateľných typov faktov.  

 
Obr. 7 Správa faktov. 

4.1.1 Pridávanie faktu 

Formulár pre pridávanie nového faktu (Obr. 8) môžeme rozdeliť na 3 časti.  
1. položky typické pre daný typ faktu  
2. kľúčové slová 

1. vyplnenie sa vykonáva výberom z preddefinovaných kľúčových slov 
2. následne je potrebné určiť váhu kľúčového slova v percentách do vedľajšieho políčka 
3. ďalšie slovo pridáme kliknutím na Pridaj kľúčové slovo 
4. súčet všetkých váh musí byť rovný 100 % 
5. kľúčové slovo môžeme vymazať kliknutím na červený krížik (X) 

3. potvrdzujúci pedagóg 
– zobrazí sa iba v prípade, že si daný typ faktu vyžaduje potvrdzovanie pedagógom 
– vyplní sa výberom z pedagógov evidovaných v systéme 

V spodnej časti formulára nájdeme menu s  tlačidlami pre uloženie alebo zrušenie zmien. 
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Obr. 8 Pridávanie faktu. 

4.1.2 Úprava faktu 

Podobne, ako v prípade pridávania faktu sa zobrazí formulár, v ktorom sú už však vyplnené údaje zvoleného 
faktu, spolu so všetkými naviazanými kľúčovými slovami (Obr. 9).  

 
Obr. 9 Editácia faktu. 
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4.2 Zobrazenie znalostí 
Pomocou tejto voľby si študent môže prezrieť, ktoré znalosti mu systém prisúdil. Neponúka možnosť ďalšej 
manipulácie s týmto zoznamom (Obr. 10). 

 
Obr. 10 Prehľad znalostí. 
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5 Používateľská rola pedagóg 

Po prihlásení do systému, sa zobrazí hlavná stránka, ktorá je pre všetkých používateľov rovnaká. V menu sa 
okrem všeobecných možností ako úprava profilu a domovská stránka nachádzajú aj funkcie, ktoré sú 
špecifické práve pre rolu pedagóga. Sú nimi: 

1. potvrdzovanie faktov, 
2. vytváranie a editovanie znalostí a 
3. vyhľadávanie študentov. 

5.1 Potvrdzovanie faktov 
Po tom, ako si študent pridá nejaký fakt, ktorý vyžaduje potvrdenie vedúcim alebo inak zainteresovaným 
pedagógom, sa tento fakt automaticky pridá do zoznamu faktov čakajúcich u tohto pedagóga na potvrdenie. 
Každý takýto fakt je v tabuľke reprezentovaný názvom a menom autora. Ako vidieť na obrázku Obr. 11, na 
pravej strane faktu sa nachádzajú dve tlačidlá, ktorými je možné príslušný fakt schváliť alebo zamietnuť.  

 
Obr. 11. Potvrdenie faktov. 

Kliknutím na názov faktu, sa otvorí nová stránka, v ktorej sa pedagógovi o fakte zobrazia podrobnejšie 
informácie. Štruktúra týchto informácií je špecifická pre každý typ faktu. Na obrázku Obr. 12 možno vidieť 
príklad záverečnej práce. Po prepnutí stránky do editovateľného módu, tlačidlom „Editovať“, môže pedagóg 
opraviť chyby, ktoré mohol študent pri vypĺňaní urobiť, a potom potvrdiť už korektný fakt. 
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Obr. 12. Príklad typu faktu Záverečná práca. 

5.2 Vytváranie a editovanie existujúcich znalostí 
Po výbere záložky Znalosti z menu sa zobrazí zoznam tak systémovo preddefinovaných, ako aj samotným 
pedagógom vymyslených znalostí. Príklad je vidieť na Obr. 13, kde je už preddefinovaná znalosť „java 
programátor“. Tieto znalosti sa dajú odstrániť alebo prispôsobiť svojim požiadavkám. Stránku  
prispôsobovania možno vidieť na Obr. 14. 
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Obr. 13. Správa znalostí. 

Pri editovaní znalosti sa zobrazí jej názov a kľúčové slová, ktoré ju definujú. Kľúčové slová sa dajú 
vyberať z comboboxov. Vybrať sa dajú len tie, ktoré sú evidované v databáze systému. Pod už vyplnenými 
kľúčovými slovami sa nachádza možnosť v podaní tlačidla na pridanie ďalších kľúčových slov. Na pravo od 
nich sa nachádza políčko, ktoré vyjadruje podiel jednotlivých slov na znalosti. Tento podiel je udávaný 
v percentách. Červený krížik na pravej strane každého z nich slúži na odstránenie kľúčového slova zo 
zoznamu. 

 
Obr. 14. Editácia znalosti. 

Po skončení môžeme vykonané zmeny uložiť alebo zrušiť príslušnými tlačidlami. Novú znalosť 
môžeme vytvoriť kliknutím na Pridať znalosť (viď Obr. 13). Stránka vyzerá rovnako ako tá na editovanie už 
existujúceho faktu, len nemá vyplnené žiadne atribúty. 

5.3 Vyhľadávanie študentov 
Vyhľadávanie študentov, ktorí majú určitú znalosť, patrí medzi hlavné funkcie tohto systému. Pred 
samotným spustením vyhľadávania si treba zvoliť znalosť, ktorú po študentoch požadujeme. Tá sa vyberá 
z comboboxu, ktorý obsahuje zoznam doposiaľ zadefinovaných znalostí. Zobrazia sa tu jednak znalosti 
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definované konfigurátorom systému, ako aj znalosti, ktoré si zadefinoval daný pedagóg. Každý pedagóg tak 
môže mať definované svoju sadu znalostí. 

 
Obr. 15. Vyhľadávanie študentov - výber znalosti. 

Ak sa tu tá požadovaná nenachádza, treba si ju vytvoriť v záložke Znalosti. Po zvolení znalostí 
a zahájení vyhľadávania sa zobrazí zoznam študentov zodpovedajúcich zadaným požiadavkám. Takýto 
zoznam môžeme vidieť na Obr. 16. 

 
Obr. 16. Vyhľadávanie študentov - výsledok hľadania. 

Ako vidno z obrázku, študenti sú zoradení podľa skóre, ktoré odzrkadľuje úroveň ich vedomostí 
z rozsahu, ktorý bol zadefinovaný. Toto skóre nie je zhora ohraničené, nakoľko každý ďalší fakt zlepšuje 
študentove znalosti. V stĺpci akcie sa nachádza odkaz na zobrazenie detailov o študentovi. 
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6 Používateľská rola konfigurátor 

Používateľ s rolou konfigurátor má za úlohu nastavovať systém. Na túto činnosť využíva špecifické funkcie, 
ktoré sú dostupné z menu: 

1. konfigurácia typov faktov (záložka Typy faktov), 
2. konfigurácia číselníkov používaných v typoch faktov (záložka Číselníky), 
3. konfigurácia globálne viditeľných znalostí (záložka Znalosti) a 
4. konfigurácia kľúčových slov používaných vo faktoch a znalostiach (záložka Kľúčové slová). 

6.1 Konfigurácia typov faktov 
V tejto záložke (Obr. 17) môže konfigurátor definovať nové typy faktov a upravovať už existujúce. 
Existujúce typy faktov vidí usporiadané v tabuľke. Pri každom type faktu má na výber z dvoch akcií, a to 
Upraviť a Odstrániť typ faktu. Ak chce definovať nový typ faktu, použije na to tlačidlo Pridať typ faktu. 
Stránky pridávania nového typu faktu a editácie už existujúceho sú zhodné. 

 
Obr. 17 Zoznam typov faktov. 

Keď sa rozhodne pre editáciu typu faktu, zobrazí sa mu stránka ako na Obr. 18. Každému typu faktu 
musí zadať jeho názov. Tento názov sa následne používa v zozname typov faktov, ktoré si študent môže 
vyplniť. Voľbou nutné potvrdzovanie sa dá určiť, či bude nutné schvaľovať konkrétne fakty tohto typu 
pedagógmi. Ďalej konfigurátor môže zvoliť, či má byť tento typ editovateľný študentmi alebo nie. Typickým 
príkladom needitovateľného typu faktu sú školské predmety, ktoré sú importované z akademického systému 
a študenti ich nemôžu meniť. Každému typu faktu je možné definovať atribúty spolu s ich typmi. Pri 
atribútoch treba vyplniť názov, ich kód (čo je názov bez diakritiky, ktorý sa použije vo vzorci) a či je daný 
atribút povinný. Posledným krokom pri definovaní nového typu atribútu je vyplnenie jeho vzorca. Ten je 
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tvorený matematickým výrazom, v ktorom vystupujú kvantifikovateľné atribúty (t.j. také, ktoré sa dajú 
ohodnotiť nejakým číslom). Na vytváranie vzorcov slúži jednoduchý editor, ktorý zabezpečí, že daný 
matematický výraz bude mať zmysel. V spodnej časti stránky môžeme potvrdiť alebo zrušiť vykonané 
zmeny. 

 
Obr. 18 Editácia typu faktu. 

6.2 Konfigurácia číselníkov 
Číselník je špeciálny dátový typ, ktorý môže byť použitý ako dátový typ atribútov faktov. Umožňuje 
definovať číselné hodnoty a ich textovú reprezentáciu. Študent má následne pri vypĺňaní takéhoto atribútu na 
výber z niekoľkých možností, pričom nemôže zadávať svoje vlastné hodnoty. Typickým príkladom použitia 
je známka z predmetu. Tieto známky sú vopred definované ako písmená, navyše majú priradené číselné 
hodnoty vystupujúce vo vzorci typu faktu predmet.  

Na Obr. 19 je zobrazená stránka správy číselníkov. Je na nej možné vytvárať nové číselníky (tlačidlom 
Pridať číselník), ako aj prezerať a upravovať existujúce. Táto stránka zobrazuje zoznam číselníkov, ktoré 
v systéme už boli definované.  
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Obr. 19 Správa číselníkov. 

 
Obr. 20 Editácia číselníka. 

Pri vytváraní nového alebo editácii existujúceho číselníka sa zobrazí stránka ako na Obr. 20. Pri 
číselníku je nutné vyplniť údaje ako jeho kód a názov (majú rovnaký význam ako pri atribútoch). Ďalej je 
možné určiť, či bude číselník kvantifikovateľný. Po zaškrtnutí tejto voľby je možné definovať hodnoty 
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číselníka. Každá hodnota sa skladá z názvu (tieto názvy sa potom ponúknu v zozname povolených hodnôt 
atribútu pri pridávaní faktu), kódu a číselnej hodnoty, ktorá vystupuje vo vzorcoch typov faktov. Nové 
hodnoty môžeme pridávať pomocou odkazu Pridaj hodnotu, existujúce hodnoty môžeme mazať tlačidlom 
Vymaž. 

6.3 Konfigurácia znalostí 
V tejto záložke má konfigurátor možnosť definovať znalosti. Tieto znalosti budú viditeľné všetkými 
používateľmi systému (na rozdiel od znalostí definovaných pedagógom, ktoré môže používať na 
vyhľadávanie iba tento pedagóg). 

Na Obr. 21 je stránka zobrazujúca existujúce znalosti. Taktiež umožňuje vytvárať nové znalosti 
pomocou tlačidla Pridať znalosť. Existujúce znalosti je možné upravovať a odoberať. 

 
Obr. 21 Správa znalostí. 

Na editáciu a vytváranie novej znalosti sa používa taká istá stránka, akú používa aj pedagóg (Obr. 22). 
Konfigurátor musí zadať názov znalosti a následne k nej vybrať kľúčové slová spolu s ich váhami. Váhy sú 
udávané v percentách a ich súčet musí byť 100 %. Kľúčové slová k znalosti je možné pridávať aj odoberať. 
Nakoniec môžeme vykonané zmeny uložiť pomocou tlačidla Uložiť, alebo použiť tlačidlo Zrušiť na návrat. 

 
Obr. 22 Editácia konkrétnej znalosti. 

16 
 



 

17 
 

6.4 Konfigurácia kľúčových slov 
Kľúčové slová sa používajú pri znalostiach a faktoch. Používatelia si môžu vyberať len z ponúkanej množiny 
kľúčových slov, aby nedochádzalo k rôznym zápisom toho istého pojmu (napr. NET a .NET). Konfigurátor 
spravuje kľúčové slová cez stránku znázornenú na Obr. 23. 

 
Obr. 23 Správa kľúčových slov. 

K dispozícii má tlačidlá na pridávanie kľúčových slov, editáciu a odstraňovanie existujúcich. Na 
editáciu a pridávanie nového kľúčového slova sa používa stránka zobrazená na Obr. 24. 

 
Obr. 24 Editácia kľúčového slova. 

Jediným atribútom, ktorý je potrebné zadať, je samotný text kľúčového slova. Tým môže byť aj slovné 
spojenie, no je vhodné udržiavať počet slov v spojení čo najmenší. Vykonané zmeny je možné uložiť alebo 
zrušiť kliknutím na príslušné tlačidlo. 


	Zoznam obrázkov
	1 Úvod
	2 Inštalácia produktu
	2.1 Predpoklady
	2.2  Postup inštalácie

	3 Používateľská rola administrátor
	3.1 Správa používateľov
	3.2 Úprava používateľa
	3.3 Import údajov z AISu

	4 Používateľská rola študent
	4.1 Správa vlastných faktov
	4.1.1 Pridávanie faktu
	4.1.2 Úprava faktu

	4.2 Zobrazenie znalostí

	5 Používateľská rola pedagóg
	5.1 Potvrdzovanie faktov
	5.2 Vytváranie a editovanie existujúcich znalostí
	5.3 Vyhľadávanie študentov

	6 Používateľská rola konfigurátor
	6.1 Konfigurácia typov faktov
	6.2 Konfigurácia číselníkov
	6.3 Konfigurácia znalostí
	6.4 Konfigurácia kľúčových slov


