Víťazom TP CUP 2014 je komunitný systém otázok a odpovedí
Pomôže vám nájsť správnu odpoveď na vašu otázku
Tlačová správa
Bratislava, 13. júna 2014 – ASKALOT, komunitný systém otázok a odpovedí, je víťazom
6. ročníka súťaže tímových projektov na FIIT STU - TP Cup 2014. Vo finále predbehol
projekty VirtualFIIT, ktorý pomáha v navigácii a v každovennom živote na FIIT STU a Carrots,
ktorý sleduje pohľad užívateľa pri používaní dynamických webových aplikácií.
ASKALOT uľahčuje užívateľovi pohyb na internete pri hľadaní odpovede na jeho otázky.
Princíp je jednoduchý - po zadaní otázky sa ostatní používatelia snažia čo najlepšie
odpovedať. Užitočnosť a správnosť jednotlivých odpovedí môžu ohodnotiť ostatní používatelia
svojim hlasom. Pýtajúci sa napokon označí odpoveď, ktorá bola správna, aby pomohla
používateľom s podobným problémom aj neskôr.
Porota zložená z expertov z IT spoločností mala rozhodovanie veľmi ťažké, o čom svedčí aj
tesný súboj o prvé miesto. Všetky projekty majú výrazný potenciál rozvoja, projekt Virtual FIIT
už študenti používajú a mnohí ho hodnotia ako skvelú pomôcku na „prežitie“ počas štúdia.
Potenciál projektu Carrots je v jeho analytickej hodnote, ktorá umožní zisťovať preferencie
užívateľov pri sledovaní webových aplikácií, čo je snom mnohých firiem.
Tímové projekty, ako významná súčasť inžinierskeho štúdia, majú už viac ako 15-ročnú
tradíciu a sú určitou minisimuláciou fungovania skupiny vývojárov. Všetky tímy zúčastňujúce
sa súťaže TP Cup vyvíjajú agilnými metódami, ktoré sa stále viac v praxi presadzujú.
Konkrétne používajú prispôsobenú metodiku Scrum na univerzitné podmienky.
http://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) pokrýva komplexne
oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní a je prvou fakultou na
Slovensku s týmto poslaním. Vznikla na základe požiadaviek trhu pred desiatimi rokmi a časť jej
študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. V súčasnosti vychováva viac ako
tisíc študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské).
Ďalšie informácie vám poskytne:
Katarína Mršková, FIIT STU v Bratislave
katarina.mrskova@stuba.sk, 0918 669 241
Petra Kotuliaková, Verrity, s. r. o.
kotuliakova@verrity.sk, 0902 273 128
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