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Bakalárske práce 

 Počítačová grafika 

 Kostry z 3D modelov 

 Skinning animácia 

 Hľadanie mapovania medzi kostrami 

 OpenGL debugger na textúry, vertex atribúty a premenné 

 

 Data mining a vizualizácia dát z priebehu e-aukcíí 

 Projekt na TIS 

 Predpoveď priebehu aukcie 



Kostry z 3D modelov 

 



Skinning animácia 

 Momentáne treba exportovať extrahované data a spraviť 

animáciu v externom sft. - 3D Studio Max, Maya, Blender... 

 

 Spraviť rozhranie na real-time náhlad na animáciu 

 C++ 

 OpenGL advanced 

 Assimp 

 GLSL shaders 



Hľadanie mapovania medzi kostrami 

 

 

 

 

 

 

 C++, OpenGL basics 

 na prenos animácie medzi modelmi, na morphing 

 nájdenie mapovania medzi hranami grafov 

 Teória grafov... 

 Evaluácia navrhnutých techník 

 



OpenGL debugger na textúry a vertex 

atribúty 

 C++, OpenGL advanced 

 Knižnica na vizualizáciu debug informácii: 

 text, hodnoty premenných, polí, matíc 

 textúry 

 model a na povrchu textúru alebo per vertex atribúty 

 

 Debugovací a konfiguračný mód 

 Knižnica bude umožnovať za behu nastaviť rozloženie 

komponentov na obrazovke 

 Potom sa konfigurácia uloží do súboru a pri ďalšom spustení sa 

konfigurácia loadne 

 

 

 



Datamining a vizualizácia dát z e-aukcií 

 Budova -> strom položiek 

 Uchádzači menia ceny položkám, vyhráva najnižšia cena 

 Každá zmena je zalogovaná, finálny stav máme v DB 

 Každý ma lokálne ID, máme mapovanie z lokálneho ID do 

globálneho 

 

 Vieme sa pozerat na dáta: 

 per aukcia, všetky dokopy, skupina aukcií 

 per uchádzač, všetci uchádzači, skupina uchádzačov 

 celková cena, cena položky, podstromu... 

 Projekt TIS 

 

 



Datamining a vizualizácia dát z e-aukcií 

 Ku každému globálnemu aliasu vieme PSČ 

 pri rekonštrukcii k aliasu zaviesť PSČ, zistiť ako sa správajú 

podľa toho kde žijú, ako sa správaju k zákazke s daným PSČ 

 Predpokladanie priebehu aukcie: 

 máme dáta a vieme, ako sa správa daný uchádzač pri daných 

položkách, vieme odhadnúť ako sa bude správať pri podobnej 

aukcii 

 vedieť spraviť odhad na celú stavbu, alebo len na niektoré 

položky, podstromy 

 vediet spraviť odhad ko koncu aukcie, ale aj v nejakom čase 

 Do odhadov započitavať aj vzdialenosti 

 váhovaný priemer dát podľa vzdialenosti 
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