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Editor pre značkovací jazyk Texy 

¤  Texy – ľahký značkovací jazyk („wikisyntax“) 
¤  **Texy**:[http://texy.info]	  -‐-‐	  *ľahký*	  značkovací	  

jazyk	  
¤  <a	  href="http://texy.info"><strong>Texy</strong></a>	  

&endash;	  <em>ľahký</em>	  značkovací	  jazyk	  
¤  Texy	  –	  ľahký	  značkovací	  jazyk	  

¤  WYSIWYM editor – zobrazuje a zachováva štruktúru textu 

¤  Paralelne: 
¤  Editovateľný formátovaný text  
¤  Editovateľný zdrojový kód 



Editor pre značkovací jazyk Texy 

¤  Implementačné podmienky: 
¤  Editor v prehliadači è prevažne JavaScript 
¤  Možno postaviť na existujúcom WYSIWYG alebo WYSIWYM editore 
¤  Integrácia do blog.- a courses.matfyz.sk 

¤  Požiadavky na študenta: 
¤  Prototypové objektové programovanie v JavaScripte 
¤  Webové WYSIWYG editory 
¤  DOM 
¤  Samostatnosť, schopnosť spolupracovať s ďalšími vývojármi *.matfyz.sk	  

¤  Výhody: 
¤  WYSIWYM editor (WYMeditor, Mediawiki Visual Editor) 
¤  Lahký značkovací jazyk (napr. rozširovanie parsera) 
¤  Dobré výsledky z Moderného prístupu k webdesignu 



Crowdsourcing testových otázok 

¤  Študenti: 
¤  Ako zadanie vytvárajú testové otázky z preberaného učiva 

(multiple choice, možno aj iné typy) 
¤  Zlepšuje a kontroluje pochopenie učiva 

¤  Môžu sa sami skúšať automaticky generovanými testami 
„na neostro“ 

¤  Učitelia: 
¤  Kontrolujú a akceptujú otázky 
¤  Využívajú generátor testov podľa nastavených kritérií na 

oficiálne testy 

¤  Na LF UK – http://opus.sapienti.ae	  



Crowdsourcing testových otázok 

¤  Implementačné podmienky: 
¤  PHP + CodeIgniter 
¤  Modul do systému courses.matfyz.sk	  

¤  Požiadavky na študenta: 
¤  Dobrá znalosť webového programovania vo frameworkoch 
¤  Schpnosť spolupracovať, študovať cudzí kód 
¤  Samostatnosť a iniciatívnosť 

¤  Výhody: 
¤  Skúsenosti s CodeIgniterom 
¤  Dobré výsledky z Moderného prístupu k webdesignu 



Zálohovanie v Linuxe 

¤  Zálohovanie s históriou 

¤  V každom bode celý stav súborového systému 

¤  Nemenené časti súborového stromu sú uložené iba raz 
¤  Obsahom adresované úložisko (ako git) 

¤  Nadviaže na minuloročnú prácu: 
¤  Údržba záloh – garbage collection 
¤  Kompresia – klasická, rozdielová 
¤  Sprístupnenie záloh ako súborového systému cez FUSE 



Zálohovanie v Linuxe 

¤  Implementačné podmienky: 
¤  Systémové programovanie v Linuxe 
¤  Python 

¤  Požiadavky na študenta: 
¤  Dobrá znalosť Linuxu aspoň na používateľskej úrovni 
¤  Záujem o operačné systémy, systémové programovanie 
¤  Predchádzajúca znalosť Pythonu (nie terajšie ADŠ) 

¤  Výhody: 
¤  Vlastné skúsenosti so systémovým programovaním, FUSE 



Aktualizácia katedrových stránok 

¤  Analýza súčasného využitia stránok KAI 

¤  Zváženie 
¤  Aktualizácia Mediawiki, úprava a doprogramovanie rozšírení 
¤  Nasadenie iného CMS, vytvorenie vizuálnej témy, 

prenos obsahu 

¤  Aktualizácia vzhľadu 



Aktualizácia katedrových stránok 

¤  Požiadavky na študenta: 
¤  Prehľad (a nadhľad) v CMS, skúsenosti s viacerými 
¤  Mediawiki 
¤  Dizajnérske schopnosti 
¤  HTML5 (štrukturálne elementy, sémantika) 
¤  Samostatnosť, zodpovednosť	  

¤  Výhody: 
¤  Dobré výsledky z Moderného prístupu k webdesignu 


