
Zápisnica z 1. stretnutia  Tím č. 4 

Prítomní: Bc. Róbert Horváth 

 Bc. Peter Jurčík 

 Bc. Peter Macko (zápis) 

 Bc. Vladimír Ruman 

 Bc. Peter Sládeček 

 Bc. Maroš Ubreži 

 Bc. Matúš Vacula 

Vedúci: Ing. Dušan Zeleník (diskusia) 

Miesto: Softvérové štúdio 

Dátum a čas: 27.9.2011 13:30 

Trvanie: 90 minút 

 

 

 

 

Prehľad splnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia 
Keďže išlo o prvé stretnutie tímu číslo 4, neboli žiadne pridelené úlohy z predchádzajúceho 

stretnutia. 

Základné body stretnutia 
Na začiatku stretnutia sme si určili zapisovateľa pre dané stretnutie a dohodli sa, že tejto funkcie 

sa zmocní na každom stretnutí niekto iný z tímu. Diskusiu v tomto prípade viedol vedúci tímu 

Ing. Dušan Zeleník, keďže sa chcel dozvedieť niečo o nás a takisto nám chcel prezentovať zá-

kladné informácie o predmete. Na ďalších stretnutiach sa tejto funkcie zmocní člen tímu, pričom 

vedenie diskusie sa bude takisto posúvať každé stretnutie na iného člena. 

Počas stretnutia sme prebrali nasledujúce body: 

- Účasť na súťaži TP Cup 

- Meno tímu 

- Diskusia o spôsobe riešenia 

- Určenie spoločného času pre vzájomné stretnutia 

- Vytvorenie webového sídla 

- Sprevádzkovanie SSH, FTP a HTTP prístupu na server tímu 

Účasť na súťaži TP Cup 
Na stretnutí sme jednohlasne schválili, že sa chceme zúčastniť tejto súťaže. Prihlásenie budeme 

riešiť na nasledujúcom stretnutí. 

Meno tímu 
Na stretnutí prebehla porada ohľadom mena tímu. Z niekoľkých možností sme nakoniec vybrali 

meno aDictIT. S tým súvisia organizačné zmeny na skupine tímu č. 4, ktoré dostal na starosť 

Matúš Vacula. 

Diskusia o spôsobe riešenia 
Diskutovali sme, akým spôsobom chceme riešiť náš projekt. Z diskusie vyplynulo niekoľko 

úloh. Predovšetkým ide o analýzu dnes známych konkurenčných riešení, ako napríklad Google 
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Translate, ale aj ďalších, čo si zobrali na starosť Peter Sládeček a Vladimír Ruman (nevylučuje 

sa asistencia ďalších členov tímu v prípade, ak nájdu zaujímavé témy). Ďalej sme naplánovali 

hlbší pohľad na projekt Moses a poprípade stretnutie s Michalom Vaclavíkom, ktorý o tomto 

projekte vie viac. Preskúmať Moses má na starosti Peter Macko. Neskôr sme diskutovali o vyu-

žití platformy Hadoop na riešenie nášho projektu. V konečnej fáze sme prediskutovali aj vytvo-

renie vlastného prekladača bez použitia projektu Moses. Táto časť bola pridelená Robovi Hor-

váthovi. 

Určenie spoločného času pre vzájomné stretnutia 
Posledným bodom nášho stretnutia bolo určenie spoločného termínu stretnutia. Ten sme zvolili 

na utorok od 9:00 do 11:00, a keďže v rozvrhu máme väčšie okno, stretnutie je možné v prípade 

potreby natiahnuť.  

Vytvorenie webového sídla 
Keďže do štvrtého týždňa musíme mať nasadené sídlo s relevantnými údajmi, hneď na prvom 

cvičení sme pridelili túto úlohu Petrovi Jurčíkovi. 

Sprevádzkovanie SSH, FTP a HTTP prístupu na server tímu 
Na pohodlnú prácu na projekte je nevyhnutné, aby sme mali sprevádzkovaný prístup na náš vir-

tuálny server na fakulte. Táto úloha bola pridelená Marošovi Ubrežimu. 

Prehľad úloh vyplývajúcich z diskusie 

ID Popis Pridelená Predpoklada-

né ukončenie 

stav Skutočné 

ukončenie 

1.1 Organizačné zmeny skupi-

ny v rámci Google Groups 

Matúš Vacula 2.10.2011   

1.2 Preskúmanie alternatív-

nych riešení 

Vladimír Ruman, 

Peter Sládeček, 

a ďalší 

2.10.2011   

1.3 Preskúmanie platformy 

Moses 

Peter Macko 2.10.2011   

1.4 Preskúmanie riešenia bez 

Moses 

Róbert Horváth 2.10.2011   

1.5 Vytvorenie webovej loka-

lity tímu 

Peter Jurčík 2.10.2011   

1.6 Prichystanie prístupu na 

server tímu 

Maroš Ubreži 2.10.2011   

 

 

 

 Spracoval: Bc. Peter Macko Overil: Ing. Dušan Zeleník 
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