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Priebeh stretnutia:    
Stretnutie sa odohrávalo v novom fakultnom laboratóriu určenom pre prácu v 3D priestore. V tomto 

laboratóriu sme sa pokúšali pozapájať stanicu, grafiku a 3D-Monitory. Pozapájali sme čo sa dalo, ale 

keďže sme sa nemohli prihlásiť na PC, chýbali nám prihlasovacie údaje, tak sme v spojazdnení stanice 

nemohli pokračovať. 

Na stretnutí sme rozprávali o biznis paneli a vyplnili sme biznis model canvas. A odpovedali sme na 

väčšinu otázok, ktoré boli k tomuto panelu. 

S vedúcim sme rozprávali o možnom spracovaní algoritmu hrany. 

Taktiež sme hovorili o GUI. Zistili sme, že v OGRE sa nám nepodarí vytvoriť menu podľa našich 

predstáv, preto Hana s Michalom budú musieť vymyslieť niečo iné, poprípade zakomponovať do riešenia 

ďalšiu knižnicu. Andrej pokračuje v úprave metamodelu, kvôli pridávaniu iných prvkov do poľa, ktoré 

chceme exportovať.  

Do backlogu sme pridali ďalšie úlohy, na ktorých budeme v ďalšom priebehu semestra pokračovať. Úloh 

síce nie je veľa, ale sú časovo náročné, keďže projekt nie je optimalizovaný podľa našich predstáv (dlhá 

kompilícia, eclipse, cpp, ...). Medzi tieto úlohy patrí úprava funkcie pre odchytávanie pozícii myši, oprava 

warningov a i. 

 

  



Nákladová štruktúra Príjmové toky

Ľudské zdroje Výskumné granty

Odborné konferencie

Priamy predaj

Internet

Kľúčové zdroje Predajné kanály

Vzťahy so zákazníkmi Generátor zdrojového kódu Aktívna podpora zákazníkov

Softvérová podpora pre záujemcov

Slovenská akadémia viedVýskum v oblasti 3D UML Rozšírenie klasického UML o tretí rozmer Vývojová spolupráca so zákazníkmi Akademická verejnosť

FIIT STU Vývoj produktu Sprehľadnenie zložitých diagramov Prozákaznícky prístup Softvéroví inžinieri

Kľúčoví partneri Kľúčové aktivity Ponuky hodnoty Vzťahy so zákazníkom Zákaznícke segmenty

 

Table 1Biznis model canvas 

 


