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Prehľad splnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia 
2.1 Indexovanie databázy prekladača – indexi boli vytvorené. 

2.2 Očistenie článkov zo sme.sk od HTML značiek – úloha bola splnená. 

2.3 Spojazdnenie webovej služby – webová služba bola spojazdnená na localhoste u jedného 

člena tímu. Zostáva ešte jej nasadenie na server tímu. 

2.4 Vloženie slovných tvarov do databázy – slovné tvary boli úspešne vložené. 

2.5 Aktualizácia web stránky projektu – stránka bola aktualizovaná. Pribudla nová sekcia plán, 

zápisnica z predchádzajúceho stretnutia a dokument opisujúci prácu s Gitom. 

2.6 Tvorba dokumentácie k používaniu služby Git – bol vytvorený dokument popisujúci 

inštaláciu pluginu na prácu s Gitom do Eclipsu. Obsahuje taktiež návod na jeho použitie.  

Základné body stretnutia 
Boli prebrané nasledujúce body: 

- Diskusia o splnení úloh z predchádzajúceho stretnutia 

- Testovanie 

- Odhad časovej náročnosti zložitých úloh 

- Plán tímu 

- Návrh modelu prekladu zadaných textov 

Diskusia o splnení úloh z predchádzajúceho stretnutia 
Na úvod stretnutia sme zhodnotili splnenosť úloh, ktoré sme si určili na predchádzajúcom 

stretnutí. 

Testovanie 
Na predchádzajúcom stretnutí sme si zvolili testy v systéme Cucumber ako hlavné pre testovanie 

prototypu. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, že testy v Cucumber budú slúžiť na testovanie 

rozhrania a na testovanie funkcionality použijeme Unit testy. 
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Odhad časovej náročnosti zložitých úloh 
Zložitejšie úlohy identifikované na predchádzajúcom stretnutí sme si rozdelili na menšie 

podproblémy a odhadli časovú náročnosť jednotlivých častí. Jednalo sa o knižnicu prekladača 

a o identifikovanie kontextu. Rozhodli sme sa, že úlohy spojené s identifikovaním kontextu budú 

riešené počas letného semestra. 

Plán tímu 
Vytvorili sme podrobný plán tímu s rozdelením úloh medzi jednotlivé týždne semestrov. 

Návrh modelu prekladu zadaných textov 
Dôležitým bodom stretnutia bolo vytvorenie modelu prekladu zadaných textov, ktorý bol 

vytvorený na základe podrobnej diskusie o možných riešeniach tohto problému. 

Prehľad úloh vyplývajúcich z diskusie 

ID Popis Pridelená Predpokladané 

ukončenie 

stav Skutočné 

ukončenie 

3.1 Základné 

informácie 

o vete 

z článkov 

Sme 

Peter 

Sládeček, 

Maroš Ubreži 

25.10.2011   

3.2 Transformácia 

vety na 

základný tvar 

Róbert 

Horváth, 

Vladimír 

Ruman 

25.10.2011   

3.3 Získanie 

a preklad 

anglických  

fráz 

Matúš Vacula 25.10.2011   

3.4 Aktualizácia 

web stránky 

o plán tímu 

Peter Jurčík, 

Peter Macko 

25.10.2011   

3.5 Spojazdnenie 

webovej 

služby na 

serveri 

Peter Jurčík, 

Peter Macko 

25.10.2011   

 

 

 

 

 Spracoval: Bc. Maroš Ubreži Overil: Ing. Dušan Zeleník 


