
Lakeri – Tím 6 

Zápis zo 4. stretnutia 
 

Dátum: 26.10.2010 

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, FIIT - STU) 

Prítomní: pedagóg - Ing. Peter Lacko, PhD., členovia tímu - Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. 

Timotej Betina, Bc. Tomáš Uherčík, Bc. Andrej Lukeš, Bc. Martin Práznovský, Bc. Marek 

Tuška 

Zapisovateľ: Martin Práznovský 

 

Téma stretnutia: Ďalšia revízia prípadov použitia, rozdelenie úloh pred prvým 

odovzdávaním dokumentácie 

 

Opis stretnutia: 

1. Úvodná všeobecná diskusia o: 

 Možnosti použitia frameworkov pre php 

 O tom, čo bolo na prednáške z TP 

 O stretnutí s p. Andrejčíkovou, čo s ňou potrebujeme diskutovať (štandardy, 

frameworky, vyhľadávanie, metadáta) 

 O používaní Google Code 

2. Zhrnutie dôvodov, prečo nepoužijeme niektoré CMS, ale vytvoríme vlastný systém: 

 Naša oblasť je dosť špecifická a navyše mnoho súčastí CMS systémov by tam 

bolo zbytočne navyše 

 Prácu by nám to neurýchlilo, nakoľko nikto z nás so žiadnym z týchto 

systémov nemá skúsenosti; čas potrebný na preštudovanie CMS systému by sa 

rovnalu času vývoju nášho nového systému 

 CMS systémy vnímame skôr ako vhodné pre netechnicky orientovaných ľudí 

3. Z dôvodu fulltextového vyhľadávania navrhol Peter preštudovať si textové databázy. 

Miro sa podujal na túto úlohu a porovná, ktorá (MySQL, PostgreSQL) je na to 

vhodnejšia, rýchlejšia a či by na toto vyhľadávanie nebolo vhodné použiť nejakú 

ďalšiu aplikáciu  

4. Peter podotkol, že by bolo vhodné navrhnúť obrazovky, najmä pri vyhladávaní. Je 

totiž pravdepodobné, že naši zákazníci (Bieliková, Návrat) sa práve o toto budú 

čoskoro zaujímať. Úlohu si zobral Timo. 

5. Wiki na Google Code doteraz nebola použitá, bolo by dobré tu publikovať napr. 

metodiky 

6. Bolo dohodnuté stretnutie s p. Andrejčíkovou na štvrtok 28.10. na 11:00 

v softvérovom štúdiu 

7. Po stretnutí s p. Bielikovou a Návratom nám boli upresnené požiadavky, čiže bolo 

potrebné urobiť revíziu prípadov použitia. Spoločne sme spísali role (používateľov) 

a ich úlohy v systéme (Timo spisoval na papier). Dohodli sme sa, že extended abstract 

sa bude nazývať ako článok a dizertácia ako dizertácia. Revízie diagramov sme si 

rozdelili nasledovne: 

 Miro – dátový model 

 Tomáš – stavový model 



 Martin, Andrej – admin 

 Marek – autor, školiteľ 

 Timo – používateľ 

8. O týždeň sa odovzdáva prvá verzia dokumentácie, takže treba urobiť nasledovné: 

 Časť dokumentácie o manažovaní a riadení tímu 

o  predstavenie tímu 

o  role členov v tíme 

o  zápisnice 

o  plán (aspoň hrubý) 

o  ponuka, rozvrh 

o  metodiky 

o  nástroje (Google Code) 

 Niektoré z týchto vecí sa nachádzajú na webstránke tímu 

 Dopísanie analýzy CMS systémov – Andrej, Martin, Marek 

 Dopísanie analýzy technológií a programovacích jazykov – Miro, Tomáš, 

Timo 

 Špecifikácia požiadaviek (funkcionálne, nefunkcionálne), asi na jednu stranu 

 Zlepenie jednotlivých častí do jedného dokumentu, dopísanie úvodu - Martin 


