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TÍM č. 01 

 
 

Názov tímu: DropDBase 

Názov projektu: In-memory databáza s využitím GPU [In-memory-DB] 

Členovia tímu (študenti): Andrej Fúsek, Nikolas Hamran, Dávid Kubík, Martin 
Petráš, Alexandra Smolová, Martin Staňo, Veronika Včelková, Jakub Veselý  

Ved. tímu (pedagóg): Ing. Marek Lóderer 

 
Motto tímu: Compiling... 
 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT? 
Cieľom projektu je zrýchliť analýzu veľkých dát (angl. BigData) a ich vizualizáciu 
pomocou real time data telling nástroja. Za týmto účelom sme implementovali 
stĺpcovú in memory databázu, zrýchlenú použitím výpočtov na grafickom 
procesore. Riešenie využíva najnovšie technológie, ktoré umožnili výrazné 
zrýchlenie väčšiny operácií potrebných k vykonaniu dopytov. Jadro databázy je 
implementované v jazyku C++17 s rozsiahlym využitím šablónového 
metaprogramovania a na výpočtovú GPU akceleráciu sa využíva programovacie 
rozhranie CUDA. Na zrýchlenie prenosu dát medzi systémovou pamäťou a 
pamäťou grafického procesora je využitá kompresia. Medzi týmito dvoma 
pamäťami minimalizujeme počet prenosov dát využitím LRU cacheovania. Jediné 
prenášané dáta sú dáta, nad ktorými sa bude vykonávať dopyt a výsledky dopytu. 
Riadenie vykonávania operácií na GPU je zabezpečené vygenerovaním inštrukcií 
na základe analýzy syntaktického stromu daného SQL príkazu pomocou knižnice 
Antlr4. Databáza je generický platformovo nezávislý produkt a podporuje MS 
Windows ako aj Unix/Linux systémy. Podporuje väčšinu štandardnej SQL syntaxe 
s výnimkou klauzule JOIN. Taktiež podporuje viaceré operácie s geografickými 
bodmi a polygónmi. Sieťové rozhranie databázy využíva protokol TCP a správy 
serializované pomocou Google Protocol Buffers. Data story telling aplikácia má 
podobu single page webovej aplikácie vytvorenej pomocou rámca Angular. Táto 
aplikácia je používateľsky prívetivá a podporuje akcie ako výstavba dopytu bez 
potreby znalosti SQL. Tá komunikuje s databázou pomocou dopytovania sa na 
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REST koncové body implementované v ASP.NET. Nami navrhnuté riešenie 
poskytuje možnosti využitia vo sférach ako marketing, kde spracované 
telekomunikačné dáta môžu slúžiť k cielenej reklame alebo k získavaniu 
všeobecných štatistík o zákazníkoch operátorov. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE?  
Projekt je zaujímavý z hľadiska súperenia s komerčnými produktmi, ich 
prekonania a samotným využitím pri spracovaní veľkých dát. Atraktívnou je 
taktiež široká škála použitých technológií od nízkoúrovňového programovania 
výkonnostne kritických paralelizovateľných častí kódu, pomocou CUDA API, cez 
tvorbu na mieru odladeného parsera SQL syntaxe až po najnovšie frontend 
technológie, ktoré poskytujú možnosti vývoja bohato interaktívnych 
a responzívnych webových aplikácií komunikujúcich s našou databázou.  

Práca na tomto projekte od jeho počiatku nás naučila navrhovať architektúru 
robustných softvérových aplikácií, deliť prácu medzi jednotlivých členov tímu, s 
využitím špecifických potenciálov jednotlivých členov a pracovať v spolupráci 
s firmou, ktorej zamestnanec predstavoval nášho product ownera. Počas tejto 
spolupráce sme si vyskúšali aj komunikáciu s klientom a dynamické upravovanie 
požiadaviek na výsledný produkt. Pre sledovanie vývoja a delenie úloh 
jednotlivým členom tímu sme používali nástroj pre manažment úloh JIRA, ktorý 
je prispôsobený na agilný vývoj typu Scrum. Pri plánovaní sme pre ohodnotenie 
jednotlivých úloh používali metódu planning poker. Počas odhadovania 
častokrát došlo k rôznym názorom ohľadom zložitosti jednotlivých úloh, 
a niekedy bolo náročné nájsť kompromis. Avšak po rozsiahlych debatách sme 
vždy dospeli k vzájomnej dohode. 

Vzhľadom k tomu, že vývojári strávia veľa času hľadaním chýb v kóde, sme sa 
rozhodli zaviesť automatizované testovanie. Týmto krokom sa spočiatku 
spomalil vývoj z dôvodu písania testov. Avšak z dlhodobého hľadiska nám toto 
automatizované testovanie zjednodušilo prácu a zvýšilo efektivitu členov tímu. 
Kód bol testovaný na dedikovanom serveri. Na verziovanie sme využívali nástroj 
Git. Na perzistenciu repozitára sme využili cloudovú službu BitBucket od firmy 
Atlassian. V tíme sme si určili jedného člena, ktorý bol zodpovedný za udržiavanie 
stavu tohto Git repozitára. 

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  
Pri množstve dát, ktoré je v súčasnosti potrebné spracovať, sú komerčne 
dostupné riešenia založené na relačných SQL databázach nepostačujúce. Rýchle 
spracovávanie dát pomocou týchto databáz je založené na komplexnom 
indexovaní vložených záznamov, ktorého pamäťové nároky nie je možné s bežne 
dostupným hardwarom v kontexte BigData uspokojiť. Indexovanie záznamov 
taktiež zvyšuje časovú náročnosť vkladania nových záznamov. 
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Naše riešenie využíva paralelné spracovanie záznamov stĺpcových dát pomocou 
grafického procesora (GPU), ktoré prekonáva výsledky indexovaných relačných 
databáz bez potreby udržiavať pomocné dátové štruktúry ako napríklad 
spomínané indexy.  

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  
● C++ 
● C# 
● CUDA 
● CMake 
● Antlr 4  
● Google Protocol Buffers 
● Angular 
● Leaflet 
● Chart.js 
● Bootstrap 
● ASP.NET 

O ČOM TO VLASTNE JE?  
Vytvorili sme databázový systém, ktorého dáta sú dostupné v pamäti s 
náhodným prístupom, tzv. RAM, a operácie na získanie dát sú vykonané s 
využitím grafických kariet, a to pre dosiahnutie vysokej rýchlosti, a teda 
minimálnej časovej odozvy. Databáza poskytuje rozhranie pre dopytovanie 
prostredníctvom základných konštrukcii jazyka SQL. Nakoľko je zameraná na 
analytické aplikácie, generuje živé interaktívne reporty, čo znamená, že 
používateľ si môže jednoducho vytvoriť grafy z údajov z databázy. 
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TÍM č. 02 

 

Názov tímu: SqueezeIT 

Názov projektu: ImageSearch 

Členovia tímu (študenti): Dominika Dolhá, Peter Malík, Tomáš Pohl,  
Jozef Schneider, Andy Ščasný, Dominik Števlík 

Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Gašpar 
O ČOM JE NÁŠ PROJEKT?  
Online nakupovanie nadobúda čoraz väčšiu a väčšiu popularitu, hlavne medzi 
mladými ľuďmi. Práve preto e-shopy rozširujú svoju ponuku aby prilákali nových 
potencionálnych zákazníkov. S narastajúcim množstvom produktov však 
prichádza problém s vyhľadávaním. Ako majú používatelia vyhľadať produkt, keď 
je problém nájsť vhodný opis? 

Toto je problém hlavne v módnej sfére, kde množstvo produktov od rôznych 
návrhárov a obchodov vzrastá extrémne rýchlo. Rôzne kusy oblečenia sú často 
krát veľmi podobné až identické. Preklikávanie sa cez kategórie v e-shope je 
zdĺhavé a vyhľadávanie pomocou textu môže byť neefektívne, pretože nie všetky 
produkty musia mať textový popis alebo tento opis môže byť veľmi všeobecný. 

Náš projekt ImageSearch slúži ako externá služba, ktorú si e-shopy môžu zakúpiť. 
Používateľ príde na stránku e-shopu, nahrá obrázok, ak chce dopíše sprievodný 
text a stlačí „vyhľadaj“. E-shop prepošle tieto dáta na náš vyhľadávač, ktorý nájde 
najpodobnejšie produkty na základe nahratého obrázku a pošle tieto informácie 
e-shopu. Za týmto účelom nám naši zaregistrovaní zákazníci (e-shopy) potrebujú 
poskytnúť svoje produkty, aby sme vďaka ich dátam vedeli nájsť najpodobnejšie 
produkty podľa používateľových potrieb. 

E-shop nám môže posielať dáta o správaní, ktoré sú následne analyzované naším 
systémom za účelom poskytnutia zaujímavých štatistických ukazovateľov. 
Poskytnuté dáta máme v pláne použiť aj na dodatočnú personalizáciu 
vyhľadávania za cieľom kontinuálneho zlepšovania výsledkov. V budúcnosti by 
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sme chceli poskytnúť administrátorom aj vhodné informácie ako zlepšiť ich 
promované produkty. Naším najpodstatnejším cieľom je však optimalizácia 
ImageSearch-u, aby jeho rýchlosť bola porovnateľná s inými veľkými 
vyhľadávačmi. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE? 

Na projekt sme sa skontaktovali skupina študentov, ktorí sme sa poznali, niektorí 
už dlhší čas. Umožnilo nám to predísť nedorozumeniam a začať prácu na projekte 
v dobrej nálade a priateľskom kolektíve. 

Na projekte sme spojili veľké množstvo skúseností z bakalárskeho ale aj 
inžinierskeho štúdia. Veľmi podstatný aspekt tohto projektu bolo naučiť sa 
manažovať tím ľudí, zefektívniť ho a použiť metodiky odhadovania práce. Časom 
sme zistili, že tieto techniky nie sú vôbec také ľahké ako sa zdajú a hoci ich 
používame už istý čas, bude ešte chvíľu trvať, kým sa ich naučíme používať veľmi 
dobre. Napriek tomu môžeme nadobudnuté znalosti odhadovania aplikovať na 
ďalšie projekty počas štúdia. 

Počas práce na projekte sme sa dostali na viaceré úskalia. Jedno 
z najnečakanejších problémov bol odchod nášho kolegu, ktorý nás zaskočil 
a museli sme sa s ním vysporiadať v ranných fázach projektu. Aspoň sme zistili, 
aké to je v realite prísť o člena tímu. Ostatné problémy boli zvyčajne 
technologické (a nie také závažné), ale podarilo sa nám ich prekonať a zlepšiť tak 
nielen kvalitu projektu ale aj vlastné znalosti o problematike. 

Práca na projekte nás naučila tímovú prácu a jej manažovanie, dala nám 
skúsenosti, ktoré sa nám raz v budúcnosti určite budú hodiť a vytvoril skupinu 
priateľov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. 

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

Projekt ImageSearch prichádza s novým nápadom spojenia textového 
a obrázkového vyhľadávania s použitím najnovších technológií hlbokého učenia. 
Je zameraný na vysoko ziskový biznis v online obchodovaní a je to prvý produkt 
svojho druhu. Preto je veľmi perspektívny a zaujímavý nielen pre vývojárov, ale 
aj pre e-shopy, ktoré by chceli zlepšiť služby svojim zákazníkom poskytnutím 
nového a efektívneho spôsobu vyhľadávania. E-shopy vďaka nášmu produktu 
zlepšia nielen svoj image, ale si aj zvýšia tržby. 

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  
● Python 
● Django 
● MongoDB 
● Travis 
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● Elasticsearch 
● JavaScript 
● Tensorflow 

O ČOM TO VLASTNE JE?  

ImageSearch vyhľadáva pomocou spojenia textového a obrázkového 
vyhľadávania pomocou neurónových sietí. Je poskytovaný ako spoplatnená 
služba. Okrem iného umožňuje administráciu a zobrazovanie pokročilých 
štatistík zistených z vyhľadávania používateľov e-shopov. 
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TÍM č. 03 

 

Názov tímu: Brave Foxes 

Názov projektu: Breyslet 

Členovia tímu (študenti): Radovan Andráš, Michaela Chlepková, Daniel Gábriš, 
Viktor Lančarič, Juraj Lauko, Ján Petráš, Veronika Uhnáková, Alexander Valach  

Ved. tímu (pedagóg): Ing. Kunštár Vladimír 

Motto tímu: Tvoríme zariadenia pre ľudí. 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT? 

Náš projekt vznikol za účelom pomoci ľuďom. Ide predovšetkým o starších 
a chorých ľudí, o ktorých sa často nemá kto postarať. Ľuďom v takejto situácií sa 
často môže stať, že im príde zle, môžu spadnúť a stratiť vedomie. Práve pre tento 
prípad vznikol nápad a následne aj náš projekt – Breyslet. Projekt Breyslet 
predstavuje náramok, pomocou ktorého je zabezpečené monitorovanie 
zdravotného stavu starších alebo chorých osôb. Náramok v pravidelných 
intervaloch zaznamenáva údaje o zdravotnom stave. Ide o meranie tepu, 
teploty, okysličenia krvi. Okrem týchto údajov o zdravotnom stave 
monitorovaného človeka sa zaznamenávajú aj informácie o polohe. Ďalej má 
náramok funkciu na detekciu pádu. Náramok je taktiež vybavený aj tlačidlom, 
pomocou ktorého si monitorovaný človek vie privolať pomoc v prípade, že sa 
ocitne v núdzovej situácií. Pravidelné odosielanie zistených informácií je 
realizované pomocou technológie Sigfox. Sigfox je komunikačná sieť určená 
hlavne pre IoT zariadenia. V dnešnej dobe má veľké pokrytie, čo umožňuje 
dostupnosť kdekoľvek. Napriek tomu však zatiaľ nie je využívaná vo veľkom. 
Môže sa stať, že komunikácia pomocou tejto technológie neprebehne korektne. 
Preto ako záložný komunikačný kanál je použitá technológia GSM. Práve 
pomocou GSM sú odosielané dáta ak sa ich nepodarilo odoslať cez Sigfox. Tieto 
komunikačné jednotky však kvôli zefektívneniu spotreby energie nie sú 
umiestnené v jednom zariadení. Náramok Breyslet obsahuje meracie prvky 
a komunikačný modul Sigfox. GSM modul je však umiestnený v samostatnom 
zariadení, ktoré sa nazýva Breysbox. Ide o krabičku, ktorá komunikuje 
s náramkom pomocou technológie Bluetooth. Namerané údaje sú spracované 
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pomocou servera. Server môže odosielať notifikácie o kritických stavoch 
nositeľov pomocou technológie Firebase Cloud. Blízki, ktorí chcú sledovať stav 
nositeľov Breysletu majú možnosť využiť modernú webovú stránku alebo 
šikovné mobilné aplikácie. Mobilné aplikácie sú vytvorené pre operačné systémy 
Android a IOS. Na webovej stránke a v aplikáciách si môžu blízki pozrieť aktuálne 
namerané údaje ako aj najnižšie a najvyššie hodnoty spolu s aktuálnou polohou 
nositeľa náramku.  

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE? 

Práca na tomto projekte je pre nás všetkých v tíme veľká skúsenosť. Otvára nám 
nové možnosti a ponúka veľa príležitostí ako sa zdokonaľovať. Asi 
najzákladnejšia vec, ktorú nám ponúka tento projekt je práca s aktuálnymi 
technológiami. Medzi tieto technológie patrí napríklad Sigfox alebo aj Firebase 
Cloud. Oboznámenie sa s funkcionalitou a možným využitím týchto technológií 
je pre nás veľkým prínosom do budúcnosti. Samozrejme aj zdokonaľovanie sa 
v ostatných technológiách je plusom pre celý náš tím. Máme možnosť zdokonaliť 
svoje zručnosti pri navrhovaní a zapájaní Hardvérových súčastí. Vďaka projektu 
sme sa naučili programovať firmvér. Ďalšie prehĺbenie vedomostí bolo z oblasti 
tvorby webovej stránky ako aj vyvíjania mobilných aplikácií pre operačný systém 
Android a IOS. Najdôležitejšie je aby spolu všetky časti mohli spolupracovať a to 
nám poskytuje nami naprogramovaný server. Za najdôležitejšiu skúsenosť však 
považujeme možnosť pracovať v tíme. Práve táto skúsenosť nám dá najviac do 
budúceho života v oblasti informačných technológií. Jednou z najpopulárnejších 
metód pre prácu v tíme je agilný vývoj. Mali sme možnosť vyskúšať si ako sa 
pracuje v skutočnom tíme a na skutočnom projekte. Počas práce na projekte 
sme sa museli naučiť efektívne manažovať prácu na projekte. Preto sme sa 
oboznámili s manažérskym nástrojom Jira. Aj vďaka tomuto nástroju sme sa 
dokázali naučiť efektívne využívať a riadiť čas na vykonanie jednotlivých úloh. 
Celý tento projekt prispel k utuženiu vzťahov nášho kolektívu. Postupne sme 
rozoznali silné a slabé stránky jednotlivých členov, čo viedlo k zefektívneniu 
deľby práce. Všetky tieto veci boli veľmi dôležitou súčasťou projektu ale tá 
najdôležitejšia vec je motivácia, ktorú sme mali. Najväčšia motivácia je, že 
vyvíjame zariadenie, ktoré môže zachrániť životy. Zariadenie je určené pre 
skupinu osôb, ktoré potrebujú pomoc. Ide o ľudí, ktorý sú starší alebo chorý ich 
blízki nemajú dostatok času sa o nich starať. Zariadenie Breyslet monitoruje 
zdravotný stav týchto osôb a aspoň na diaľku majú blízki možnosť dohliadať na 
zdravie a bezpečnosť týchto osôb. Tvoríme zariadenie pre ľudí. 

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ? 

Vytvárame kompletné IoT riešenie pre monitorovanie zdravotného stavu človek. 
Využívame technológiu Sigfox, ktorá v dnešnej dobe nie je až tak využívaná 
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napriek jej veľkému potenciálu. Túto technológiu využívame na odosielanie 
informácií z meracieho zariadenia nazývaného Breyslet. V prípade núdze vieme 
okamžite zistiť fyziologické parametre človeka, ako aj jeho polohu. Následne 
odošleme upozornenie blízkym osobám pomocou Firebase Cloud technológie. 
Blízke osoby si môžu pozrieť jednotlivé informácie o nositeľoch náramku Breyslet 
cez aplikácie na telefóne s operačným systémom Android alebo IOS. Taktiež 
majú možnosť prehliadať tieto informácie pomocou modernej webovej stránky. 

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

●  SIGFOX, C, SWIFT, JAVA, PHP, MySQL, Firebase Cloud  

O ČOM TO VLASTNE JE? 

Ide o systém pozostávajúci hlavne z náramku Breyslet, ktorého úlohou je 
monitorovať zdravotný stav človeka. Pomocou náramku sú namerané zdravotné 
informácie ako tep, teplota, okysličenie krvi. Náramok dokáže zaznamenať pád 
a obsahuje núdzové tlačidlo na privolanie pomoci. Namerané údaje si môžu blízki 
pozrieť pomocou webovej stránky alebo mobilných aplikácií. 

. 
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TÍM č. 05 

 

Názov tímu: TextMania 

Názov projektu: Prostredie pre inteligentnú analýzu textov 

Členovia tímu (študenti): Dávid Csomor, Adam Ďuriš, Alan Kováč, Daniel Kováč, 
Peter Križan, Patrik Melicherík, Krištof Orlovský 

Ved. tímu (pedagóg): Dr. Miroslav Blšták 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT?  

Inteligentná analýza textu je v dnešnej dobe veľmi zaujímavou témou v oblasti 
informačných technológií. Po schválení viacerých zákonov Európskou úniou 
týkajúcich sa textov a prejavov na internete, budú nástroje zaoberajúce sa 
automatizovaným spracovaním textu ešte viac žiadané. Cieľom projektu 
TextMania je vytvoriť prostredie pre inteligentnú analýzu textu napísaného 
v slovenskom jazyku. Finálny produkt ponúkne možnosť importovať, analyzovať 
a automaticky spracovať články na základe ich obsahu pre rôzne úlohy 
klasifikácie textov či extrakcie čŕt. Naše riešenie najskôr vykoná lexikálnu 
a syntaktickú analýzu vložených textov, aby bolo možné následne aplikovať 
požadované metódy strojového učenia pre identifikáciu entít v texte či 
klasifikáciu textu z rôznych hľadísk (napr. určenie témy alebo vhodnosti textu pre 
určitú vekovú skupinu ľudí). Texty sa analyzujú pomocou pripravených metód 
spracovania prirodzeného jazyka, ktoré bude možné rozšíriť a vzájomne 
porovnávať. Ďalej sa vytvorí napr. invertovaný index pre urýchlenie 
a zjednodušenie vyhľadávania v článkoch a korpusoch, čo tiež umožní 
identifikovať kroky použitých algoritmov v prípade potreby ich vylepšenia. Pre 
určenie „relevantnosti“ je zatiaľ použitá extrakcia čŕt pomocou štatistickej 
metódy tf-idf (term frequency–inverse document frequency), avšak počíta sa 
s rozšírením o ďalšie algoritmy. 

Pre účely nášho projektu sme identifikovali dve skupiny cieľových používateľov. 
Bežní používatelia by naše riešenie mohli použiť na kategorizáciu vlastných 
článkov či akýsi filter, pomocou ktorého by si vedeli zobraziť články, o ktoré majú 
záujem a sú pre nich vhodné. Dátoví vedci dokážu nástroj využiť aj pre dátovú 
analýzu – poskytnuté prehľady im umožnia odhaliť, prečo algoritmy zaradili 
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článok do istej skupiny a vďaka tomu ich môžu vylepšovať. Jednou z hlavných 
výhod je používateľsky prívetivé webové rozhranie, ktoré umožní používať naše 
riešenie nielen vedcom, ale aj bežným používateľom za účelom získania čo 
najväčšieho počtu dát a zlepšenia tak použitých algoritmov. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE?  

Práca na tomto projekte naučila každého z tímu niečo nové, ale v prvom rade nás 
naučila spolupracovať ako tím, teda komunikovať medzi sebou, zlepšovať 
spoluprácu a interakciu medzi členmi tímu za účelom dosiahnutia spoločného 
cieľa, zbieranie a manažment požiadaviek a agilnú metódu vývoja softvéru. Dala 
nám vedomosti ohľadne riadenia jednotlivých aspektov vývoja produktu, ktoré 
sme zachytili vo forme metodík zdokumentovaných v projektovej dokumentácii 
tímu 05. Konkrétne nás naučila pracovať s programom „Microsoft Team 
Foundation Server“ určeného na manažovanie projektov, projektových kódov 
a ľudí prislúchajúcich k jednotlivým projektom. Ďalej sme sa ako tím naučili 
sledovať a priebežne zachytávať prácu vykonanú na tomto projekte, vytvárať 
projektovú dokumentáciu, v ktorej sme si definovali aspekty riadenia vývoja, 
ktorým sa jednotliví členovia venovali a ďalšie úlohy spojené s vytváraním 
produktu pre zákazníka. 

V druhom rade sme sa naučili ako sa pracuje s veľkými dátami v textovej podobe, 
nakoľko s pribúdajúcim množstvom jednotlivých korpusov a teda aj článkov sa 
jedná o dáta netriviálnej veľkosti, ktorých veľkosť bude len narastať a ktoré treba 
vedieť spracovať v rozumnom čase. Ďalej sme sa podrobne oboznámili s 
metódami spracovania prirodzeného textu (NLP) a metódou strojového učenia, 
ktorá sa zaoberá extrakciou čŕt textu (tf-idf). Naučili sme sa teda ako texty 
predspracovávať, analyzovať, ukladať a ako ich efektívne prehľadávať. 

V poslednom rade sme sa naučili pracovať s technológiami, ktoré boli potrebné 
na uspokojenie požiadaviek zákazníka, teda vytvoriť frontendové prostredie za 
pomoci rámca Angular, ktoré komunikovalo so serverovou časťou postavenou 
na platformách Node.js a Python, konkrétne na rámcoch Express a Django. 

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

V súčasnosti nás obklopuje veľké množstvo textu v elektronickej podobe. Projekt 
TextMania vznikol ako odpoveď na problém nedostatku času manuálne 
analyzovať textové dokumenty, resp. pre potrebu analýzy textu v reálnom čase 
(segmentácia textu, detekcia tém, určovanie vhodnosti textu pre určité skupiny 
ľudí a podobne). Nespornou výhodou je podpora slovenského textu, čím 
v podstate vypĺňa „dieru na trhu“. Výsledky textovej analýzy využijú nielen 
používatelia pri triedení a filtrovaní svojich článkov, ale aj dátoví vedci pre 
vylepšovanie algoritmov.  
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POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

● Node.js 
● Python Django 
● Angular Framework 
● Express Framework 
● MongoDB 

O ČOM TO VLASTNE JE?  

Projektu TextMania sa zaoberá vytvorením používateľsky prívetivého prostredia 
pre inteligentnú analýzu textu v slovenskom jazyku. Finálny produkt ponúkne 
možnosť importovať, predspracovať, analyzovať a automaticky zaradiť textové 
dokumenty do preddefinovaných kategórií na základe ich obsahu, pričom tiež 
ponúkne odpoveď na otázku, prečo ich takto zaradil.  
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TÍM č. 06 

 
 

Názov tímu: PowerPlayers 

Názov projektu: Gridbox 

Členovia tímu (študenti): Martin Činčurak, František Ďurana, Richard Mocák, 
Michal Ostrodický, Dávid Pavelka, Peter Pavlík, Matej Procházka 

Ved. tímu (pedagóg): Marek Lóderer 
O ČOM JE NÁŠ PROJEKT? 

V posledných rokoch sa výrazne zvýšilo využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie. Mnoho domácností i priemyselných komplexov si zaobstaralo solárne 
panely čí iné zariadenia na zníženie odberu od energetických poskytovateľov. 
Rozšírenie obnoviteľných zdrojov je však stále obmedzované variabilitou 
produkcie energie v závislosti od času dňa alebo počasia. Prebytočná energia 
vyrobená spotrebiteľom je dokonca často penalizovaná poskytovateľmi, čo ďalej 
odradzuje od používania osobných zdrojov energie. 

Sebestačné mikrogridy s predajom energie medzi susedmi by mohli vyriešiť tieto 
problémy distribuovaním nadbytočnej energie ostatným odberateľom 
v mikrogride. Aby však bolo možné vytvoriť efektívnu sieť s lokálnou distribúciou 
energie, je potrebný softvér na modelovanie, simuláciu a monitorovanie 
mikrogridu. Tu prichádza na scénu náš projekt – Gridbox. 

Gridbox, webová aplikácia spustiteľná z internetového prehliadača vyvíjaná 
v spolupráci so spoločnosťou Sféra a. s., umožňuje vytvárať a upravovať siete 
reprezentujúce mikrogrid a integrovať ich s ďalšími simulačnými 
a monitorovacími softvérmi. 

Jadrom Gridboxu je modelovací komponent, v ktorom sa dajú vytvárať modely 
elektrickej siete pridávaním prepájaním prvkov v topologickom či topografickom 
zobrazení. Prvky a prepojenia sú modulárne používatelia si môžu pridať vlastné 
typy. 
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Takto vytvorené modely je možné ďalej odoslať na testovanie rôznym 
simulačným serverom, ktoré v prostredí cloudu vykonajú simuláciu a vrátia 
používateľom výsledky. 

Napriek tomu, že Gridbox bol vyvíjaný primárne pre modelovanie elektrických 
sietí, jeho využitie nie je viazané iba na túto doménu. Vďaka modularite softvéru 
je možné jednoducho nahradiť súbory prvkov a simulačné servery za 
predpokladu, že dodržujú predpísané rozhrania a formáty dát. Gridbox je tak 
vhodný pre širokú škálu ďalších odvetví, kde sa pracuje s grafovými štruktúrami 
ako telekomunikácie, návrh počítačových sietí, či logických alebo elektrických 
obvodov. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE? 

Jednoznačne najväčším prínosom tohto projektu bolo nie len zoznámenie sa ale 
aj vyskúšanie si metodík scrum-u, ktorý v súčasnosti predstavuje jeden z 
najpopulárnejších a najefektívnejších spôsobov riadenia projektu/tímu. Každý z 
nás sme si na vlastnej koži vysúšali jednotlivé ceremónie scrum-u (plánovanie 
šprintu, "planning poker", retrospektívu a pod.) a výhody a nevýhody s nimi 
spojené ako aj rôzne roly v rámci tímu.  

Ďalším obrovským prínosom bola možnosť vyskúšať si prácu na reálnom projekte 
vo väčšom tíme (nie len vo dvojici či trojici). Sami sme videli, kde sú naše silné a 
slabé stránky, kde sme sa dokázali za tieto dva semestre zlepšiť a kde ešte stále 
máme priestor na zlepšenie. Vyskúšali sme si nové a zaujímavé technológie (pre 
mnohých z nás to bola práca s AngularJS, Python, navrhovanie REST rozhraní a 
ďalšie). Dostali sme sa do rolí softvérových architektov, dizajnérov aj 
developerov. Vyskúšali sme si aké je to komunikovať so zákazníkom a ako je táto 
komunikácia kľúčová pre celý projekt. Skrátene povedané, mohli sme si vyskúšať 
všetko, čo patrí ku práci na reálnom projekte.  

Skvelým bonusom tohto projektu bola aj možnosť sa podeliť o vedomosti s 
našimi kolegami/spolužiakmi. Nakoľko každý z nás, sme boli "expertmi" v inej 
oblasti, takto sme sa mohli o naše vedomosti podeliť. V zásade na každom 
stretnutí niekto pracoval formou párového programovania, kde sme si ukázali 
užitočné funkcionality v rámci danej technológie, debatovali o rôznych 
architektonických rozhodnutiach, kde sa zdieľali veľmi dobré postrehy a pohľady 
na danú problematiku alebo si niekto v rámci tímu, kto sa vyznal v istej oblasti 
lepšie, sadol s ostatnými členmi a vysvetlil im túto problematiku. To všetko (spolu 
s niekoľkými teambulding akciami) malo za dôsledok aj zlepšenie už tak dobrých 
vzťahov medzi jednotlivými členmi tímu. 
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PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ? 

Ktokoľvek dokáže jednoducho vytvoriť a upravovať model mikrogridu 
v intuitívnom používateľskom rozhraní v prehliadači a spúšťať simulácie na 
týchto modeloch. Jednoduchosť používania, modularita a rozšíriteľnosť sú 
hlavnými piliermi Gridboxu. To dosvedčuje aj možnosť úplne vymeniť elementy 
špecifické pre elektrické siete a nahradiť ich prvkami z ľubovoľnej domény, 
pričom žiadna funkcionalita softvéru nebude obmedzená. 

Každá sada prvkov môže mať zároveň ľubovoľný počet simulačných serverov, 
ktoré podporujú simulácie nad prvkami sady a tie môžu byť priamo v prostredí 
Gridboxu vizualizované. 

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

● Angular 
● GoJS 
● NoSQL – MongoDB 
● Flask 
● Docker 

O ČOM TO VLASTNE JE? 

Gridbox, aplikácia spustiteľná z internetového prehliadača, umožňuje vytvárať 
a upravovať siete reprezentujúce mikrogridy, integrovať ich s ďalšími 
simulačnými a monitorovacími systémami a vizualizovať od nich prijímané dáta. 
Aplikácia je zároveň modulárna a nie je tak viazaná iba na doménu energetiky, 
no dá sa použiť na prácu s ľubovoľnými grafovými štruktúrami. 
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TÍM č. 08 

 
 

Názov tímu: Caneless 

Názov projektu: Caneless 

Členovia tímu (študenti): Zsuzsanna Bernáth, Jakub Domian, Andrej Hucko, 
Dušan Janeček, Ján Karaffa, Ľudovít Popelka, Ľubomíra Trnavská  

Ved. tímu (pedagóg): Ing. Martin Tamajka 

 
Motto tímu: (ak nejaké máte) --- 
 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT? 

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie až 1,3 miliardy ľudí trpí nejakým 
zrakovým postihnutím a jedným z ich najväčších obmedzení je závislosť na 
osobnej asistencii pri pohybovaní sa v neznámom prostredí, čo sú aj verejné 
budovy ako školy, úrady, knižnice a iné. Práve toto obmedzenie sa Caneless snaží 
eliminovať. Caneless je aplikácia pre holografické okuliare, Microsoft HoloLens, 
ktorá poskytuje navigáciu v budovách. Používateľ, slabozraký alebo slepý človek, 
si nasadí okuliare a aplikácia, komunikujúca hlasom, mu ponúkne miesta, na 
ktoré sa môže chcieť v rámci budovy dostať, napríklad výťah, leboratórium, 
knižnica, toalety, rôzne oddelenia a podobne. Aplikácia vypočíta cestu od 
aktuálnej pozície používateľa do ním zvolenej destinácie a pozdĺž celej cesty 
umiestni zvukové návesti. Nevidiaci či slabozraký už len jednoducho nalseduje 
zvuk, až kým nedorazí do cieľa. Používateľ ovláda aplikáciu hlasovými príkazmi, 
s ktorými je vo vhodnom čase oboznámený. Na to, aby takáto navigácia mohla 
správne fungovať a boli dostupné všetky možné destinácie v danej budove, je 
potrebné budovu zmapovať. Mapu možno jednoducho vytvoriť v technickom 
móde aplikácie. Budovu mapuje vidiaci človek, technik, postupným prechádzním 
celou budovou, respektíve časťami, ktoré majú byť zmapované. Technik pridáva 
rôzne body do budovy, či už orientačné, ako sú výťahy a dvere, alebo konkrétne 
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destinácie, ktoré priamo pomenuje. Takto sa vytvorí mapa s destináciami 
a orientačnými bodmi budovy. Mapy možno v prípade potreby aj upraviť, resp. 
nahradiť. Caneless takýmto spôsobom poskytuje väčšiu nezávislosť a širšie 
možnosti pre slabozrakých a nevidiacich.  

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE?  

Vďaka práci na tomto projekte sme mali možnosť spoznať sa s nevidiacimi 
a slabozrakými ľuďmi, nahliadnuť do ich každodenných problémov, bližšie ich 
pochopiť a hľadať riešenia, ktorými je možné odbúrať bariéry v ich bežnom 
živote spôsobené ich hendikepom. Keďže na projekte pracujeme ako tím, naučili 
sme sa vhodne, efektívne komunikovať pri vytváraní nášho riešenia, delegovať 
prácu v rámci tímu a dostatočne dokumentovať vykonanú prácu. V nadväznosti 
na to, sme sa pri navrhovaní a tvorbe riešení zoznámili s množstvom moderných 
technológií ako sú Microsoft Hololens, Unity3D, Angular či WebGL. Náš projekt 
je zameraný na navigáciu nevidiacich a slabozrakých. Preto bolo nutné 
preštudovať a analyzovať existujúce prístupy pre navigáciu ľudí pomocou 
rozšírenej reality a Microsoft Hololens. Vďaka tomu sme získali širší prehľad 
o možnostiach navigácie pomocou nášho zariadenia. Nezanedbateľnou zložkou 
celého projektu bol proces vývoja riešenia. Naším cieľom bolo vyvíjať produkt 
v riadenom prostredí za použitia zvolenej metodiky pre riadenie softvérového 
projektu. V našom projekte sa jedná o agilný prístup, v ktorom sa držíme 
SCRUM-u. Pre viacerých z nás to bolo prvé stretnutie sa s využitím vyššie 
spomenutých metód na reálnom projekte. Výsledkom toho, že sme sa držali 
zvoleného procesu je, že rozumieme výhodám a nevýhodám zvoleného prístupu, 
stretli sme sa s rôznymi problémami, ktoré sa pri zavedení procesu vyskytujú 
a úspešne sa nám darilo vyriešiť ich. V neposlednom rade sme sme sa naučili 
pozerať na produkt aj z pohľadu zákazníka. Porozumeli sme dôležitosti dobrého 
odprezentovania výsledného produktu od videa, cez web až po fyzickú 
prezentáciu produktu. Taktiež nám bolo umožnené zúčastniť sa niekoľkých 
konferencií, kde sme mali možnosť spoznať sa s ľuďmi z oblasti podobnej nášmu 
projektu a kde sme mali možnosť otestovať si naše prezentačné schopnosti.  

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

Náš projekt je zaujímavý pretože rieši dlhotrvajúci problém minority nášho 
obyvateľstva. V prípade úspechu projektu jeho dôsledky pozitívne ovplyvnia 
fungovanie našej spoločnosti. Dodajú určitú mieru samostatnosti zrakovo 
hendikepovaným ľuďom v našom okolí, čo má vplyv nie len na ľudí okolí nich 
(ktorí ich napr. nebudú musieť všade sprevádzať), ale aj priamo na 
hendikepovaných ľudí, pretože nadobudnú vyššiu mieru sebavedomia pri 
vykonávaní bežných aktivít. Projekt je tiež zaujímavý z pohľadu použitia 
zvolených technológií. Rozšírená realita je hudbou blízkej budúcnosti. Microsoft 
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nedávno predstavil nový model Microsoft Hololens 2, ktorý umožní rozšírenie 
funkcionality aj nášho produktu vďaka zvýšenému výpočtovému výkonu.  

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

● HoloLens 
● Unity 
● Angular 
● WebGL 

 

O ČOM TO VLASTNE JE?  

Caneless je aplikácia, ktorá pomáha slabozrakým a nevidiacim navigovať sa 
v nových alebo neznámych budovách jednoduchým sledovaním zvuku. Cieľom 
Caneless je otvoriť nové možnosti a priniesť väčšiu nezávislosť a sebaistotu 
zrakovo postihnutým pri orientácii v neznámych priestoroch. 
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TÍM č. 10 

 

Názov tímu: Stable Family 

Názov projektu: Webable - Prehliadač pre zrakovo postihnutých ľudí 

Členovia tímu (študenti): Daniela Sitárová, Katarína Rafčíková, Martin Žák, 
Andrej Slaninka, Maroš Vašš, Michal Fabiš, Andrej Zaťko 

Ved. tímu (pedagóg): Ing. Jakub Šimko, PhD. 

 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT?  

V dnešnej dobe je internet neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. 
Ľudia na ňom poväčšine trávia čas na sociálnych sieťach, spravodajských či video 
portáloch, alebo nakupovaním. A to všetko z pohodlia domova, priamo cez 
internet, na zopár klikov. No nie pre všetkých je to také jednoduché. Na svete je 
veľké množstvo zrakovo postihnutých ľudí (slabozrakí alebo úplne nevidiaci). 
Našim cieľom je vytvoriť pre nich nástroj – webový prehliadač, ktorý by im 
vylepšil navigáciu a orientáciu na. Tým by sme zároveň zlepšili ich 

používateľský zážitok. Chceme to docieliť rôznymi spôsobmi, primárne sa 
zameriavajúcimi na prístupnosť webových stránok, aby sa používatelia dostali k 
informáciám, ku ktorým doteraz nemali prístup. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE?  

Mimo zaujímavých skúseností ktoré ponúkajú aj iné tímové projekty (zaujímavé 
technológie, práca v tíme, vedenie tímu, odhadovanie a plánovanie atď.), je 
tento projekt špecifický práve tým, že nám ponúka možnosť pracovať s ľuďmi na 
ktorých sa pri tvorbe informatický projektov veľmi často zabúda. Dáva nám to 
možnosť robiť projekt pre naozaj náročného zákazníka, pričom musíme dbať 
primárne na jeho požiadavky a nerobiť veci tvrdohlavo po svojom. Nakoľko 
máme na projekt obmedzené množstvo času, núti nás to prísť s originálnymi a 
efektívnymi riešeniami tak, aby sme za čo najmenšie úsilie vyriešili pomerne 
komplexné problémy. Do riešení týchto problémov musíme často zapájať aj 
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výskum a v praxi to vyzerá tak, že takmer každej úlohe, ktorú riešime v šprinte, 
predchádza výskum, s ktorým je spojené aj naštudovanie zopár vedeckých 
článkov. V skratke nám nikto nič dopredu nezadal a nepovedal nám, ako a čo 
chce mať spravené a to nás posúva ďalej. Taktiež môže každý z nás počas 
krátkych brainstormingov, prispieť svojimi nápadmi a preukázať vlastnú 
kreativitu v tom, aká ďalšia nová funkcionalita by mohla zákazníkovi priniesť lepší 
zážitok. Tento spôsob práce nás núti naučiť sa kriticky rozlišovať čo je pre 
zákazníka dôležité a čo je iba naša predstava. Musíme si veľmi dobre rozmyslieť 
čo chceme dať do používateľského testovania so zákazníkom, pretože zle 
navrhnutý scenár by ho mohol veľmi ľahko znechutiť. 

V rámci tohto projektu sa snažíme konzultovať aj s ľuďmi z praxe (mentormi) z 
rôznych odvetví (biznis, technológie, marketing, médiá), čím si rozširujeme aj iné 
ako programátorské schopnosti a každý z členov z tímu sa vie zlepšiť v oblasti, 
ktorá ho najviac zaujíma. 

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

Robíme na unikátnom projekte či po technickej alebo ľudskej stránke. Počas 
vývoja narážame na množstvo výskumných otázok, ktorými sa nikto nezaoberal 
a preto ich musíme riešiť originálnymi spôsobmi. Momentálne sa nachádzame 
vo fáze, kedy začíname testovať použiteľnosť prehliadača s potenciálnymi 
používateľmi, ktorými sú, ako sme už spomínali, zrakovo postihnutí ľudia. Nikto 
z nás nemal predtým možnosť zakúsiť prácu s hendikepovanými ľuďmi. Je 
zaujímavé sledovať, ako fungujú, aké pomôcky používajú a že aj napriek svojmu 
obmedzeniu sú schopní viesť plnohodnotný život ako ostatní, vidiaci ľudia. 

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

 NodeJS 

 Angular 

 SQLite 

 PocuhDB 

 Angular Material 

 Electron 

O ČOM TO VLASTNE JE?  
Našim cieľom je vytvoriť webový prehliadač pre zrakovo postihnutých ľudí, ktorý 
by im vylepšil navigáciu, orientáciu a prístupnosť na všetkých webových 
stránkach, ktoré budú navštívené cez náš prehliadač. Tým by sme zároveň zlepšili 
ich používateľský zážitok. 

 
  



TP Cup 2019 

23 
 

 

TÍM č. 11 

 

Názov tímu: Wifi Funtoro 

Názov projektu: Wifi Funtoro 

Členovia tímu (študenti): Nikolas Virostek, František Bekeš, Samuel Gedera, 
Marek Otruba, Jakub Hubert, Patrik Brandýs, Radovan Kohút 

Ved. tímu (pedagóg): Dr. Peter Pištek 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT?  

Wifi Funtoro je systém, ktorý umožňuje cestujúcim pripojiť sa v autobusoch, 
vlakoch či lietadlách na ich lokálnu wifi sieť z vlastného zariadenia, napríklad 
z mobilu, tabletu či notebooku. Pripojením sa na túto sieť môže cestujúci pozerať 
filmy, počúvať hudbu, čítať správy a zároveň tento systém poskytuje aj službu 
sightseeing, ktorá ma za úlohu informovať cestujúceho o pamiatkach alebo 
rôznych iných bodoch záujmu, ktoré sa nachádzajú na trase, ktorou cestujúci 
práve prechádza. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj navrhnutie prototypu 
ochrany digitálneho obsahu (angl. Digital Rights Management). DRM je 
nevyhnutné hlavne pre video obsah, ktorý wifi funtoro umožňuje prehrávať na 
vlastných zariadeniach, čo zvyšuje riziko úniku multimediálneho obsahu.  

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE? 

Technológie, ktoré sme sa rozhodli využívať v tomto projekte sú relatívne nové 
pre všetkých členov tímu, avšak sú veľmi rozšírené čo je veľkou výhodou pre nás, 
pretože budeme mať s nimi skúsenosti nie len teoretické, ale hlavne praktické. 
Veľkým prínosom je aj zmýšľanie nad reálnym využitím výstupu nášho projektu 
v praxi, čo nás núti rozmýšľať nad architektúrou a implementáciou systému 
z rôznych pohľadov, nad ktorými by sme sa pri bežných projektoch popri štúdiu 
nezamýšľali. Prínosom je určite aj práca v tíme, ktorá je dnes už štandardom 
v každej dobrej firme. 
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PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

Riešime projekt, ktorý sa týka všetkých cestujúcich po celom svete, ktorých je 
každým rokom viac. Dnešné technológie umožňujú nosiť si vlastné zariadenia 
všade kde cestujeme, pretože sú malé a ľahko prenosné. Z pohľadu dopravcov je 
využitie vlastných zariadení cestujúcich podstatným znížením nákladov na 
údržbu obrazoviek v dopravných prostriedkoch a preto je riešenie tejto situácie 
veľmi dôležité.  

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

● Node.js, Express.js, Angular, Bootstrap, PostgreSQL, DRM 

O ČOM TO VLASTNE JE?  

Wifi Funtoro je systém, ktorý umožňuje cestujúcim pripojiť sa v autobusoch, 
vlakoch či lietadlách na ich lokálnu Wifi sieť z vlastného zariadenia. Cestujúci tak 
môžu pozerať filmy, počúvať hudbu, čítať správy alebo sa môžu vzdelávať 
prostredníctvom služby sightseeing, ktorá má za úlohu informovať cestujúceho 
o pamiatkach alebo rôznych iných bodoch záujmu, ktoré sa na trase nachádzajú. 
Aby bol digitálny obsah prehrávaný na vlastných zariadeniach chránený, je 
nevyhnutné navrhnúť prototyp DRM (Digital Rights Management), ktorý vloží 
neviditeľný vodoznak do médií, ktoré Wifi funtoro poskytuje pre cestujúcich. 
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TÍM č. 14 

 
Názov tímu: MonAnt 

Názov projektu: Monitoring antisociálneho správania 

Členovia tímu (študenti): Matúš Barabás, Milan Cák, David Tran Duc, Dung Lam 
Tuan, Peter Lipták, Veronika Žatková, Patrik Židuliak 

Ved. tímu (pedagóg): Dr. Ivan Srba 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT? 

Projekt sa zameriava na automatizované monitorovanie antisociálneho 
správania v online komunitách. Takéto správanie patrí medzi najaktuálnejšie a 
najvážnejšie problémy, ktoré výrazným spôsobom ohrozujú nielen princípy, na 
ktorých bol web vybudovaný, ale majú aj kritický presah do fungovania 
spoločnosti. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE?  

Rozširovanie obzorov, skúsenosti s novými technológiami a prístupmi, zlepšenie 
časového manažmentu, schopnosť pracovať pod stresom, skúsenosti s prácou 
v tíme 
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PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

Lebo pitie dezinfekčných prostriedkov naozaj nelieči rakovinu. Lebo počas 
posledných amerických prezidentských volieb počet falošných správ prekonal 
počet tých pravdivých. Lebo hejtovanie, trolovanie a spamovanie degraduje 
úroveň každej diskusie. 

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

Python3, Django framework, Scrapy library, BeautifulSoup, Postgres 

O ČOM TO VLASTNE JE? 

Náš projekt je zameraný na zhromažďovanie údajov o antisociálnom správaní s 

cieľom ďalšieho výskumu a štúdií. 
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TÍM č. 16 

 
 

Názov tímu: MI16 

Názov projektu: Inteligentný importér verejných datasetov 

Členovia tímu (študenti): Filip Varga, Jana Vrabľová, Milan Vaško, Adam Talian, 
Ladislav Bari, Adam Ševčík 

Ved. tímu (pedagóg): Dr. Jakub Šimko 

 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT?  

Inteligentný importér verejných datasetov je webová aplikácia, ktorá slúži na 
importovanie a transformáciu dát verejnej správy do jednotného, strojovo 
čitateľného formátu. Denne sa vyprodukuje množstvo dát, ktoré verejná správa 
ukladá do rôznych formátov, ktoré sú viac i menej vhodné na dlhodobé 
uskladnenie a málokedy sa korektne odkazujú na Centrálny model údajov 
verejnej správy, pomocou ktorého môžu byť obsiahnuté dáta a ich atribúty 
validované. 

Cieľovou skupinou pre používanie našej aplikácie sú úradníci, ktorí sú zodpovední 
za tvorbu spomínaných datasetov. Importér môžu používať ako jednoduchú 
webovú aplikáciu dostupnú cez prehliadač. Dáta dokážu do nej nahrať z rôznych 
formátov, aktuálna verzia aplikácie (dostupná na doméne data-importer.sk) 
podporuje najčastejšie používané formáty datasetov: CSV a formáty pre 
Microsoft Excel ako XLSX a XLS. Aplikácia automaticky načíta dáta do relačnej 
databázy a pripraví obrazovku pre možnosť výberu dátových entít, ktorú stĺpce 
v datasete reprezentujú. Aplikácia tu využíva natrénované klasifikátory, ktoré 
pomáhajú určiť dátovú entitu na základe obsahu stĺpca. 

Všetky entity sú vyberané z Centrálneho modelu pomocou fulltextového 
vyhľadávača Elasticsearch. Na ich popis sú používané technológie založené na 
XML syntaxi. Centrálny model je uložený v jazyku OWL (Web Ontology 
Language), pomocou ktorého sú v ňom popísané jednotlivé dátové entity 
(fyzická osoba, adresa, právna forma...). Výstupné súbory v RDF formáte 
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(Resource Description Framework) obsahujú pôvodné dáta v štruktúrovanej 
podobe s odkazmi na Centrálny model. Tieto súbory už sú strojovo dobre 
spracovateľné, vrámci RDF súborov umožňuje vyhľadávanie sémantický 
dopytový jazyk SPARQL.  

Aplikácia spája jednoduchosť a prehľadnosť webových aplikácií s funkcionalitou, 
ktorú verejná správa potrebuje, ak chce svoje datasety sprístupňovať 
v predpísanom formáte. Verejne prístupné a strojovo spracovateľné dáta 
napomôžu k transparentnosti a fungovaniu verejnej správy a táto aplikácia je 
krokom vpred v jej modernizácií a digitalizácií. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE?  

Práca na tomto projekte bola pre nás všetkých prínosom najmä v troch 
oblastiach: 

Po prvé, mohli sme si vyskúšať, ako funguje reálny vývoj komplexnejšieho 
softvéru. Dostal sa nám do rúk existujúci projekt, ktorého sme sa mohli chopiť, 
zorganizovať sa ako tím a pomocou agilných metód vývoja sa vypracovať na 
fungujúci kolektív, ktorý dokáže doručovať funkčný softvér v krátkych iteráciách 
podľa požiadaviek zákazníka. Z tejto stránky sme vďaka fungovaniu v Scrume 
získali cenné soft skills ako schopnosti vecnej komunikácie, koordinácie práce, 
delenia úloh a organizovania, ktoré sú potrebné aj pre náš osobnostný, 
akademický či kariérny rast. 

Po druhé, vrámci projektu sme sa stretli so širokým spektrom technológií, 
s ktorými sme mali rôznu úroveň skúseností, či sa jednalo o backend či fronted. 
Oboznámili sme sa aj s pre nás donedávna neznámymi technológiami ako 
Elasticsearch, Docker alebo OWL a RDF. Vyskúšali sme si prácu s nimi a začali ich 
používať na dennej báze. Vyskúšali sme implementovať metódy umelej 
inteligencie na klasifikáciu dátových entít v Centrálnom modeli a dokázali sme 
redizajnovať celú aplikáciu podľa jednotného dizajn manuálu elektronických 
služieb verejnej správy, aby spĺňala štandardy, keby ju chce verejná správa 
nasadiť do produkcie. 

A po tretie, získali sme cennú príležitosť sa podieľať na modernizácií verejnej 
správy. Jedná sa o projekt, ktorý môže mať odozvu vďaka úlohe, ktorú môže 
plniť, pokiaľ by bol nasadený a jeho prínos pre verejnú správu je potenciálne 
veľký. Správne štruktúrované, validované a prístupné dáta v správnych 
formátoch sú strojovo čitateľné a preto aj napriek ich veľkému počtu by sme 
v nich dokázali efektívne a automatizovane vyhľadávať a získavať z nich nové 
vedomosti, čo by pri ich aktuálnom stave bola len veľmi ťažko splniteľná úloha. 
Aj toto nám dala práca na Importéri – možnosť priložiť ruku k dielu 
a modernizovať Slovensko. 
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PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

Verejná správa produkuje denne množstvo datasetov rôznej kvality a v rôznych 
formátoch. Tieto dáta sú prevažne verejne prístupné, ale formát, v akom sú 
uložené, často neumožňuje ich automatické strojové spracovanie či validáciu 
oproti Centrálnemu modelu údajov verejnej správy. Náš projekt rieši nielen 
problém perzistentného sprístupňovania dát, ale aj ich validácie oproti 
Centrálnemu modelu a ich transformáciu do jednotného požadovaného 
výstupného formátu. Dáta sú pritom zverejnené a dostupné na stiahnutie. 
Aplikácia taktiež uľahčuje úradníkom prácu s datasetmi vďaka natrénovaným 
modelom klasifikácie atribútov podľa modelu. Po vizuálnej stránke spĺňa 
Importér požiadavky jednotného dizajn manuálu webových služieb verejnej 
správy. 

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

● JAVA, SPRING BOOT – BACKEND 
● ANGULAR, TYPESCRIPT – FRONTEND 
● POSTGRESQL – DATABÁZA 
● ELASTICSEARCH – FULLTEXTOVÝ VYHĽADÁVAČ POUŽITÝ NAD 

CENTRÁLNYM MODELOM 
● OWL (WEB ONTOLOGY LANGUAGE), RDF (RESOURCE DESCRIPTION 

FRAMEWORK) – POPIS A ODKAZOVANIE NA CENTRÁLNY MODEL 
● DOCKER – NASADZOVANIE 
● GITLAB – VERZIOVANIE 
● JIRA – SCRUM MANAŽMENT 

 

O ČOM TO VLASTNE JE?  

Webová aplikácia slúžiaca na import, validáciu a transformáciu verejných 
datasetov do strojovo spracovateľnej podoby. Pomocou nej dokážu úradníci 
nahrať dáta z rôznych formátov, aplikácia ich automaticky validuje na základe 
Centrálneho modelu údajov verejnej správy, transformuje do jednotného 
predpísaného formátu a verejne sprístupní cez internet. 
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TÍM č. 21 

 
 
Názov tímu: TrafficWatch 

Názov projektu: TrafficWatch 

Členovia tímu (študenti): Matej Groma, Matej Horváth, Peter Jurkáček, Jozef 
Kamenský, Adam Kňaze, Kristína Macková, Lenka Pejchalová, Jakub Sedlář 

Ved. tímu (pedagóg): Dr. Ivan Srba 

 

O ČOM JE NÁŠ PROJEKT?  

Denne strávime veľké množstvo času na cestách, premávka na nich však nie je 
vždy ideálna. Státie v zápchach nás okráda o čas, o nervy a v neposlednom rade 
škodí životnému prostrediu. Je preto dôležité aby bola cestná doprava čo 
najplynulejšia a najefektívnejšia. Rozhodujúcim faktorom je pri tom architektúra 
a dizajn cestnej siete. Akýkoľvek dizajn je však len tak dobrý, ako dobre vyhovuje 
potrebám tých, čo ho budú využívať. Zistiť ich potreby nie je vždy jednoduché. 
Potrebujeme vedieť, koľko vozidiel sa bude presúvať po cestnej sieti, v akých 
časoch, a aspoň približne tušiť odkiaľ idú a kam smerujú. 

Tu prichádza do hry náš systém TrafficWatch. Jeho cieľom je zaznamenávať 
cestnú premávku, analyzovať ju, a výsledky spracovať do prehľadnej a 
zmysluplnej formy. Používateľovi dokáže poskytnúť podrobné informácie o 
doprave z viacerých pohľadov. Pri nasadení napríklad na križovatku informuje 
o množstve a časoch prejazdov z jednotlivých smerov. Zaznamenáva taktiež 
dĺžku prejazdov, čím umožňuje sledovať rýchlosť a plynulosť premávky. 
Nezávisle na prejazdoch sleduje pre každý bod križovatky vyťaženie, relatívnu 
rýchlosť či čas státia vozidiel. Takto pomáha identifikovať „úzke hrdlá“ a 
neefektívne či potenciálne nebezpečné miesta križovatky. 

Systém TrafficWatch sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvou je sieť 
inteligentných kamier fyzicky rozmiestnených po cestnej sieti. Ako už napovedá 
slovo „inteligentné“, tieto kamery toho robia výrazne viac, ako len 
zaznamenávanie videa. Pomocou techník počítačového videnia vykonávajú 
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detekciu vozidiel v obraze a prvotné vyhodnotenie ich pohybu. Na server sa 
posielajú už len dáta o pohybe detekovaných objektov. Toto usporiadanie sa 
nazýva „edge computing“ a výrazne redukuje množstvo dát posielaných cez sieť. 
Okrem toho tiež veľmi dobre škáluje. Druhou časťou nášho systému je server 
ktorý ukladá, agreguje a zobrazuje získané dáta používateľovi. Cez jednoduché 
administrátorské rozhranie taktiež umožňuje konfiguráciu pozorovania aj 
ladenie detekčného algoritmu. Všetky popísané analýzy sú obnovované 
priebežne a systém tak podporuje monitoring v reálnom čase. 

ČO NÁM DÁVA PRÁCA NA TOMTO PROJEKTE?  

Práca na projekte TrafficWatch nám prináša množstvo nových skúseností. 
Pracujeme s technológiami (React, webRTC, OpenCV...) a v oblastiach 
(počítačové videnie), ktorým sa predtým nikto z nás nevenoval. Rôznorodosť 
projektu nám navyše dáva príležitosť venovať sa tomu, čo nám najviac vyhovuje. 
Každý si tu našiel to svoje, každý má svoje miesto a svoju expertízu. Väčšina z nás 
však popri škole pracuje, princípy vývoja produkčného riešenia preto pre nás 
neboli nové. 

Skutočným plusom a ťahákom je možnosť vlastniť vývoj produktu a venovať sa 
mu od úplného začiatku. Spolu s product-ownermi vytvárame podobu systému, 
nesledujeme len preddefinovanú špecifikáciu. Vďaka spolupráci s firmami 
Unicorn Systems Slovensko a Orange Slovensko môžeme výsledný produkt aj 
nasadiť a otestovať. Poskytujú nám okrem iného hardware support. 

Tímový projekt má výrazne dlhšie trvanie ako bežný školský projekt, umožňuje 
teda aj vytvoriť výrazne viac, ako na bežnom školskom projekte. Výstupom je 
skutočný, prezentovateľný produkt. Ďalšou výhodou je, že pracujeme na 
všetkých aspektoch nášho systému. 

Posledným významným prínosom je agilný vývoj s pomocou metodológie Scrum. 
Učí nás práci v tíme a hlavne samoorganizácii. Rozhodnutia v tíme sú výsledkom 
diskusie celého tímu spolu s product-ownermi. Sami si dohliadame na to, aby 
veci fungovali, a keď náhodou nefungujú nadávať môžeme tiež len sami sebe. 
Práca na projekte TrafficWatch je zmysluplná a prínosná pre celý tím. 

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?  

V oblasti analýzy cestnej premávky je v našom regióne najrozšírenejšia 
používaná metóda človek v reflexnej veste s perom a papierom. My prinášame 
systém využívajúci počítačové videnie pre detekciu vozidiel a webový portál pre 
zobrazovanie výsledkov a vzdialenú konfiguráciu pozorovaní. Vynikáme jednak 
v jednoduchej nasaditeľnosti, údržbe a správe nášho systému, ale taktiež 
širokej škále zmysluplných analýz ponúkaných v jednom spoločnom riešení. 
Bežný postup detekcie založený na odčítaní pozadia rozširujeme pre 
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zvýšenie presnosti o sledovanie kľúčových bodov, počítanie optického toku či 
predikciu pohybu vozidla. 

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:  

 Nvidia Jetson TX2 (kamera zariadenie) 

 Python (kamera) 

 C++ (kamera, akcelerácia na grafickej karte) 

 OpenCV (počítačové videnie) 

 Java/Spring (server backend) 

 JavaScript/React (server frontend) 

 Postgres/TimescaleDB (databáza) 

 webRTC (livestream) 

 MQTT (komunikácia kamera-server) 

 GitHub, Travis, Jira, Slack (dev-ops) 
 

O ČOM TO VLASTNE JE?  

Projekt TrafficWatch je komplexné riešenie pre sledovanie a analýzu dopravy. 
Poskytuje možnosť monitorovať cestnú premávku v reálnom čase. Vyvíjame 
inteligentné kamery, ktoré pomocou metód počítačového videnia detekujú 
vozidlá a vyhodnocujú ich pohyb a taktiež server, ktorý s nimi komunikuje a 
získané dáta prezentuje používateľovi. 

 


