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Interaktívna podpora užívateľov – IPU 
Tematická oblasť: Zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií (IT) 
na vysokých školách 
Názov oblasti: Podpora používateľov 
Číslo oblasti: 5 b) 
 
Pracovisko: Centrum IKT na FZKI (pri KKI FZKI) 
Doba riešenia projektu: máj 2003–január 2004 
Vedúci projektu: Ing. Miloslav Mucha 
Pracovisko vedúceho projektu: Centrum IKT na FZKI (pri KKI FZKI) 
Pracovisko hlavnej realizácie projektu: Centrum IKT na FZKI (pri KKI FZKI) 
 
Realizačný výstup: Fakultný informačný systém s (samo)podporou užívateľov na 
http://fzki.uniag.sk (sprístupnenie pre širšiu fakultnú obec sa pripravuje na koniec 
februára 2004). Prezentácia možností spojenia podpory v oblasti IKT so správou obsahu, 
zdieľaním dát a e-learningom pred auditóriom na podujatí SIT 2004 
(http://www.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/sit/2004) vrátane príspevku v CD 
zborníku (plný text je dostupný na vyššie uvedenej URL). Aplikácie v rámci portálu 
https://testy.uniag.sk. 
 
Zástupca vedúceho projektu: Ing. Zlatica Ivanová, PhD. 
 
Riešiteľský kolektív (vrátane metodika a špecialistov): 
Ing. Miloslav Mucha 
Ing. Zlatica Ivanová, PhD. 
Ing. Ľubomír Konc 
Mgr. Rastislav Mucha (externý spolupracovník) 
 
Metodik a špecialista: Mgr. Rastislav Mucha 
 
Cieľ projektu: Základným zámerom projektu je umožniť bezprostrednejšiu komunikáciu 
medzi užívateľmi potrebujúcimi pomoc/asistenciu pri efektívnejšom využívaní IT 
a osobami, ktoré, prípadne, môžu požadované informácie poskytnúť. Chceli by sme sa 
tiež pokúsiť o umožnenie využívania určitej bázy znalostí na získavanie odpovedí aj na 
relatívne vágne (neostro) formulované otázky (užívateľ nemá možnosť/nevie dostatočne 
jasne špecifikovať problém). Vychádzajúc z vlastných skúseností sa predpokladá 
prispôsobenie a využitie voľne dostupných softvérových riešení vrátane vlastných 
komponent, a ich zmysluplné prepojenie do uceleného systému. 
 
Popis projektu: Na umožnenie bezprostrednej komunikácie užívateľov v procese 
riešenia problémov pri využívaní IT sa pripravuje nasadenie prostriedkov výmeny 
„okamžitých“ správ (instant messaging). Podľa nami vykonanej neformálnej analýzy 
príležitostí je vhodnou voľbou otvorený XML-messaging systém Jabber (Jabber 
Foundation, 2003, http://www.jabber.org), ktorý poskytuje štandardizovaný protokol so 
slobodou voľby medzi rôznymi serverovými i klientskými implementáciami. Modifikácie 
a prepojenia s iným softvérovým vybavením sú podporované a široko dostupné. 



Výhodou, z nášho pohľadu, je tiež veľká popularita aplikácií takéhoto typu (chat). 
Využitie vlastnej komponenty (simMessenger) na podporu komunikácie, sme v priebehu 
práce na projekte nahradili flexibilnými možnosťami poskytovanými riešeniami na báze 
systému správy obsahu Plone (Plone Community, 2003, http://plone.org). Na 
odbremenenie personálu centra IKT (resp. lokálnych expertov) sa uvažovalo so 
zriadením príslušných užívateľských fór na vzájomnú svojpomoc/samovzdelávanie, tak 
vyššie spomínanými prostriedkami, ako aj formou lokálnych mailing-listov. Aj v tomto 
prípade sa ako lepšie riešenie ukázalo prispôsobenie komponent na báze CMS Plone. 
Postupne implementujeme určitú formu automatickej podpory prostredníctvom 
znalostného systému (priebežná aktualizácia a vývoj) umožňujúceho reagovať na nejasne 
formulované požiadavky užívateľov. Predbežné analýzy nás vedú k názoru, že vhodnou 
bázou by mohlo byť prostredie na tvorbu znalostných systémov FuzzyCLIPS (Orchard, 
2003, http://www.iit.nrc.ca). Vzhľadom na posun v realizácii projektu v súvislosti 
s obstarávaním hardvéru sa na znalostných systémoch a ich integrácii s ostatnými 
časťami systému pracuje. Tento projekt nemá ambíciu nahradiť „klasické“ help-desky, 
chce ich skôr doplniť funkčnosťou, ktorá nám podľa vlastných skúseností pripadá 
želateľná. Ako zhrnutie by sme chceli uviesť, že po realizácii projektu očakávame: 
funkčný systém okamžitej výmeny správ, užívateľské fóra a postupne zdokonaľovanú 
podporu získavania „znalostí“, všetko so zameraním na riešenie problémov užívateľov 
v oblasti IT. 
 
Postup riešenia úlohy: 

•  zaobstaranie hardvéru (máj–november 2003) 
•  základná konfigurácia softvérového vybavenia (november–december 2003) 
•  štúdium a vypracovanie konceptu vhodnosti nasadenia a prepojenia 

špecifických komponentov lokálneho systému podpory užívateľov (máj 2003) 
•  vytvorenie funkčného demonštrátora (na základe výstupu predchádzajúceho 

kroku) (september 2003) 
•  vývoj prototypu výsledného systému (podľa skúseností s demonštrátorom) 

(október 2003–január 2004) 
•  vytvorenie a zavedenie produkčných verzií komponentov a celej 

infraštruktúry do užívania pre cieľovú skupinu (minimálne fakultná obec 
FZKI) (január–február 2004) 

•  priebežné rozširovanie a údržba, vrátane zdokonaľovania/tvorby 
dokumentácie a sprístupnenia skúseností resp. samotnej implementácie 
systému širšiemu okruhu užívateľov (od februára 2004) 

 
Celkové zhodnotenie projektu: Vytvorený systém umožňuje realizovať elektronickou 
cestou, cez web–rozhranie a voľne dostupné aplikácie, činnosti priamo spojené 
s podporou užívateľov, pričom umožňuje aktívnu účasť ich samotných (samopodpora) 
v miere a formou zodpovedajúcou záujmu a skúsenostiam. Základná funkčnosť všetkých 
systémov bola/je úspešne testovaná. Na niektorých rozhraniach (prípadne napojení na 
externé služby) sa ešte, najmä z hľadiska optimalizácie výkonu a rozhraní, pracuje 
(napr. znalostný systém). Prostriedky hardvérovej bázy boli otestované a využívajú sa. 
So začiatkom letného semestra sa počíta so širším zavádzaním systému do praxe (bude 
prístupný na fakultnom intranete/Internete, s možnosťou konzultácií/predvedenia na 



požiadanie). Získané poznatky sa vyhodnocujú a využívajú v ďalšom vývoji. Informácie 
o systéme sú (zatiaľ) šírené prostredníctvom podujatí organizovaných na SPU v Nitre, 
názorná demonštrácia možností a funkčnosti systému (predovšetkým časti založenej na 
CMS Plone) bola predvedená na podujatí SIT 2004, pričom sprievodný dokument 
(článok) je dostupný v plnom rozsahu na stránkach venovaných príslušnému podujatiu, 
viď. vyššie, pričom vyšiel ako súčasť recenzovaného zborníka. 
V rámci riešenia tohto projektu sme lokalizovali (v čase písania tejto správy) aktuálnu 
produkčnú verziu CMS Plone 1.0.5 do slovenčiny (lokalizácia verzie 2.0 a úpravy 
a opravy pre 1.0.5 sú pripravené). Prispeli sme tiež k odhaleniu a vyriešeniu 
potencionálneho problému s integritou dát v manažérskom rozhraní CMS Plone. 
Výstupy spojené s riešením projektu IPU (prispôsobenie CMS Plone, vývoj nových 
komponentov pre tento systém) sú v súčasnosti využívané aj na intranetovej (v rámci 
SPU) lokalite zameranej na e-learning (predovšetkým e-testovanie, https://testy.uniag.sk). 
 
Použitie projektu (celouniverzitné, fakultné, pracoviskové): 

•  globálne – informačný systém fakulty na http://www.fzki.uniag.sk 
•  fakultné – IPU, zdieľanie dát, CMS na http://fzki.uniag.sk 
•  celouniverzitné – e-testovanie na https://testy.uniag.sk 
•  pracoviskové – všetky vyššie uvedené aplikácie prispôsobené konkrétnym 

požiadavkám príslušných pracovísk (napr. Katedra krajinného plánovania 
a pozemkových úprav FZKI, Katedra matematiky FEM, Katedra skladovania 
a spracovania rastlinných produktov FBP) 

 
Zúčastnení a ich percentuálny podiel na riešení projektu:  
Meno a priezvisko % podiel 

na riešení 
projektu 

Práca mimo prac. 
dobu v % 

Práca počas prac. 
doby v % 

Ing. Miloslav Mucha 20 90 10 
Ing. Zlatica Ivanová, PhD. 10 90 10 
Ing. Ľubomír Konc 10 90 10 
Mgr. Rastislav Mucha 60 100 0 
 
Percento plnenia ku dňu vyhodnotenia: 100% funkčnosť základného systému (podpora 
znalostných systémov je doplnkovým rozšírením projektu, ide o kontinuálny proces, bez 
fixného cieľového dátumu). 
 
Meno vedúceho projektu: Ing. Miloslav Mucha 
 
Meno zástupcu vedúceho projektu: Ing. Zlatica Ivanová, PhD. 


