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Metody Počítačového Vidění Systém automatické kontroly semestrálních prací

Vlastnosti
Systém Automatické Kontroly semestrálních prací (SAKo) slouží ke kontrole semestrál-
ních prací vytvořených v některém z podporovaných programovacích jazyků. Systém je
založen na architektuře klient server. Student v roli klienta naprogramuje svoji semestrální
práci a zavolá odevzdávací funkci distribuovanou v rámci SAKo knihovny. Odevzdávací
funkce následně kontaktuje server a provede celý proces odevzdání. Výsledkem je uložení
záznamu o pokusu odevzdání do databáze serveru a informace pro studenta obsahující
počet získaných bodů za splněnou úlohu. Poměrně důležitou funkcí systému je omezení
frekvence odevzdávání, aby se nestalo, že jediný klient zahltí server i databázi svými po-
kusy o odevzdávání. Aby bylo dále možné klienta identifikovat, má systém zabudovaný
autentifikační systém, díky kterému může odevzdávat pouze ten klient, který má v sys-
tému zavedeny své údaje včetně přihlašovacího jména a hesla. Důležité je též zmínit, že
systém nekontroluje jen samotný výsledek úlohy, ale rovněž nahraje kompletní semestrální
práci studenta na náš server. Tato nahraná práce pak slouží ke kontrole plagiátorství. Také
pomůže v případě, že student vyučujícího kontaktuje s žádostí o radu. Díky výše zmíně-
ným vlastnostem se významně zjednodušuje celý proces odevzdání a kontroly semestrální
práce.

Sedmero systému SAKo
• Student je v systému brán vždy jako Klient, komunikace probíhá vždy Klient →

Server.

• Student se vždy přihlašuje pod svým přihlašovacím jménem a heslem.

• U každé úlohy je nastaveno omezení frekvence odevzdávání na 15 minut.

• Odevzdání práce po deadlinu není možné, systém takové odevzdání nepřijme.

• Společně s výsledky se na server uploaduje i celý studentův skript. Skripty budou
kontrolovány na plagiátorství a využití pouze povolených metod.

• Systém SAKo je nadále ve vývoji. Proto doporučujeme čas od času kontrolovat tento
Git repozitář kvůli aktualizacím.

• V případě problémů s klientem systému SAKo napište na mail Ing. Petr Neduchal,
zvolte vhodný předmět e-mailu a popište svůj problém.
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