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G R A P H I C S  

 

How to add Tables 

To add a table go to the INSERT menu and click on 

TABLE. A drop-down box will help you select rows and 

columns. 

 

 You can also copy and a paste a table from Word or 

another PowerPoint document. A pasted table may need 

to be re-formatted using the DESIGN and LAYOUT tabs 

that will appear when the table is selected. 

 

You can simply copy and paste charts and graphs from 

Excel or Word. Some reformatting may be required 

depending on how the original document has been 

created. 

 

 

Photos / Graphics 

You can add images by dragging and dropping them from your 

desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. 

Resize images proportionally by holding down the SHIFT key and 

dragging one of the corner handles. For a professional-looking 

poster, avoid distorting your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 

Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look 

good they will print well.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more templates & information about our printing services,  

as well as a printable version of these instructions, please visit 

library.umassd.edu/photographics/postertemplate 

 

For printing and other questions please contact the PhotoGraphics Dept.  

photographics@umassd.edu 
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L AY O U T  
 

 

Start 

 

From the HOME tab, select LAYOUT to see the layout options 

available for this template. After choosing your layout, begin designing 

your poster by adding the title, the names of the authors, and the 

affiliated institutions. You can type or paste text into the provided 

boxes.  

 

 

Zoom in and out 

 

As you work on your poster zoom in and out to the level that is more 

comfortable for you. Go to VIEW > ZOOM, or use the zoom slider in 

the bottom right corner. 

 

 

                    

 

 

Title, Authors, and Affiliations 

 

Start designing your poster by adding the title, the names of the 

authors, and the affiliated institutions. You can type or paste text into 

the provided boxes. The template will automatically adjust the size of 

your text to fit the title box. You can override this feature and manually 

change the size of your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) 

and affiliation(s). 

 

 

 

 

 

How to add Text 

 

The template comes with a number of pre-formatted placeholder 

boxes for headers and body text. Additional headers and body text 

boxes may be added by copying and pasting the existing ones. Note 

that the boxes must have user-generated text in order to be copied 

and pasted. The default placeholder text [i.e. (Click to add text) and 

(Click to edit) Header] does not apply. 

 

 

 

 

These informational sidebars will not be printed with the poster. 

 

 

Abstrakt 

Opis projektu 

Postup 

Výsledky 

Vízia – pokračovanie 

Záver 

Cieľom projektu bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá 

zaznamená výsledky spustenia aktivity 

(programu) bežiaceho v prostredí OS Windows 

do správy, ktorú potom jednoduchým a 

pohodlným spôsobom s využitím Internetu 

sprístupní správcovi danej aktivity na 

vyhodnotenie. Správca tak získa pohodlný 

prístup k výsledkom spustenia aktivity za ktorú je 

zodpovedný bez toho, aby musel niekam chodiť, 

stačí mu pripojenie k Internetu. 

Ad2) Identifikácia zariadenia – cieľom tejto 

časti je zistiť, na akom zariadení je skript 

spustený. Za jednoznačný identifikátor sme 

vybrali CPU, základnú dosku a prvý disk. Tieto tri 

komponenty spolu vytvárajú akýsi jednoznačný 

identifikátor počítača na ktorom je skript 

spustený. 

 

Ad3) Vytvorenie logovacieho súboru a Ad4) 

zápis informácii do logovacieho súboru – táto 

časť vytvorí pre každú časť riešenia zvlášť 

logovací súbor a nakoniec všetky logovacie 

súbory zlúči do výsledného logovacieho súboru. 

 

Ad5) Nahranie logovacieho súboru na 

logovací server – úlohou tejto časti je 

zabezpečiť upload výsledného logovacieho 

súboru na logovací server. Ako logovací server 

sme použili školský web server a na upload 

logovacieho súboru voľne šíriteľný program 

winscp, ktorý nám umožnil zrealizovať upload 

prostredníctvom šifrovaného protokolu SFTP. 

 

Ad6) Overenie správnosti uloženia na 

logovací server –  z hľadiska bezpečnosti s 

považovali za dôležité overiť, či bol logovací 

súbor nahratý na logovací server správne a 

korektne. Na overenie sme ho teda stiahli z 

logovacieho servera a porovnali s tým, ktorý sme 

pôvodne nahrávali. 

Ďalším krokom rozvoja a rozšírenia programu, 

vidíme v príprave takých výstupov, ktoré umožnia 

automatizovať celé spracovania získaných dát 

metódami používanými v segmente BIG DATA. 

Išlo by hlavne o nasadenie databáz a s cieľom 

čo najlepšie a najprehľadnejšie  vyhodnocovať  

získané dáta. 

Našou snahou bolo uľahčiť prácu správcovi, 

ktorý je zodpovedný za vykonanie a dohľad na 

nejakou aktivitu, ktorá sa vykonáva, alebo sa 

má vykonať na počítači s operačným systémom 

Windows. Výstupom nášho riešenia je vytvoriť 

správu o tom, kedy a na akom PC sa aktivita 

udiala a s akým výsledkom. Následne je správa 

uložená na logovací server, ku ktorému je 

zabezpečený prístup z Internetu.    

 

Prioritne je vhodné náš program použiť pri 

aktivitách, ktoré sa pravidelne opakujú. Efekt 

z využitia našej aplikácie je potom z dlhodobého 

hľadiska viac viditeľný a miera jeho prínosu viac 

zrejmá.  

 

Vzhľadom na predpoklad prenosu dát v Internete  

a s ohľadom na bezpečnosť sme stanovili, že je 

kritické a nevyhnutné zaznamenať: 

 

• kedy sa daná aktivita vykonala  

• na akom zariadení sa vykonala  

• a aké výsledky (výstupy) malo spustenie 

danej aktivity.  

 

Za účelom praktického a jednoduchého 

nasadenia aplikácie v praxi sme si stanovili 

nasledujúce parametre : 

 

• rýchlosť vykonania  

• jednoduchosť použitia  

• nasadenie na ľubovoľnom OS Windows 

• a použiteľnosť v Internete.  

Výsledok našej práce budeme demonštrovať na 

použití troch skriptov, z ktorých každý podporuje 

automatizáciu monitorovania istej činnosti: 

 

00000-LOG2NET-BACKUP-SFTP.BAT 

00000-LOG2NET-START-PC.BAT 

00000-LOG2NET-XCOPY-SMB.BAT 

 
 

Členova tímu: Tomáš Ciganpál, Roderik Takáč 

Tím: Synchronize                Projekt: Log2Net 

Vzhľadom na fakt, že rýchlosť prevádzka v 

rôznych OS Windows bolo jednými z 

kritických parametrov, rozhodli sme sa použiť 

na vytvorenie nášho programu programovací 

jazyk, ktorých sa používa na priamu komunikáciu 

s OS Windows prostredníctvom príkazového 

riadku a umožňuje zoskupenie príkazov do 

postupnosti, ktorú nazývame skript.  

 

Výsledkom nášho snaženia je teda skript, 

ktorý by mal byť rýchly a bez nutnosti niečo 

inštalovať použiteľný na ľubovoľnom počítači s 

OS Windows. 

 

Ako skript vznikol, resp. ako vzniká ?  

Programovanie v skriptovacom jazyku, ktorý 

ponúka OS Windows má svoje špecifiká. Jedným 

z nich je, že vytvorenie komplikovanejšieho 

skriptu sa často stáva veľmi neprehľadným. Preto 

sme sa rozhodli, že riešenie rozdelíme na 

relatívne malé časti, ktorých správnosť a 

kontrolu je možné vykonávať oveľa jednoduchšie. 

Spojením týchto malých častí potom 

vytvoríme výsledný skript . Spájanie sme 

automatizovali a vytvorili sme pomocný skript 

00001-COMPILE.BAT, ktorého jedinou úlohou je 

spojiť čiastkové výsledky uložené v súboroch : 

 

0001-CONFIGURATION-ADMIN.BAT, 

0002-CONFIGURATION-USER-LOG-SERVER.BAT, 

…  

9005-FUNCTIONS-COMPARE2FILES.BAT 

 

do výsledného skriptu  s názvom  

 

00000-LOG2NET-NAZOV_APLIKACIE.BAT   

 

kde sa časť NAZOV_APLIKACIE modifikuje podľa 

potreby vzhľadom na aktivitu, ktorú ideme 

monitorovať, napríklad: 

 

00000-LOG2NET-BACKUP-SFTP.BAT 

00000-LOG2NET-START-PC.BAT 

00000-LOG2NET-XCOPY-SMB.BAT 

 

Pozn.: Použitie čísel v názvom súborov je 

samozrejme voliteľné, nám zoradenie podľa čísel 

pomáhalo pri samotnej tvorbe skriptu a preto sme 

ho zachovali až doteraz.   

 

Našou snahou bolo vytvoriť program využitím 

ktorého by bolo možné zrealizovať pohodlné 

monitorovanie výsledkov ľubovoľnej aktivity 

spúšťanej na OS Windows. Nevyhnutným 

predpokladom pre monitorovanú aktivitu je 

možnosť presmerovať je výstup do súboru. 

Výsledkom našej snahy je teda program, ktorý 

v spolu s vhodnými sieťovými technológiami z 

prostredia Internetu vytvára spôsob, ktorý je 

nápomocný pri monitorovaní aktivít v OS 

Windows. 

 

Z technického hľadiska sa dá naše riešenie 

popísať ako spôsob, ktorý je postavený na 

nasledujúcich krokoch: 
 

1) zistenie aktuálneho dátumu a času  

2) identifikácia zariadenia  

3) vytvorenie logovacieho súboru  

4) zápis informácii do logovacieho súboru  

5) nahranie logovacieho súboru na logovací 

server 

6) overenie správnosti uloženia na logovací 

server 

 

Ad1) Zistenie aktuálneho dátumu a času – 

nakoľko je určenie času kritickým parametrom 

pre akékoľvek použitie dátum a čas sa zisťuje z 

lokálneho počítača aj komunikáciou s časovým 

serverom v Internete. Prioritne sa za správny 

považuje čas zistený z Internetového časového 

servera (0.sk.pool.ntp.org) 

Postup 

Výsledkom nášho snaženia je teda skript, ktorý 

získavame spojením malých častí, ktoré sa ľahko 

kontrolujú. Konečným  a výsledným riešením 

snahy monitorovať zvolenú aktivitu je však 

vždy iba jeden skript, ktorého úlohou je 

automatizovať celú zvolenú činnosť a jej výsledky 

odoslať do logovacieho centra. Pre demonštráciu 

našich výsledkov sme zvolili monitorovanie troch 

rôznych aktivít: 

 

• Zaznamenávanie štartu počítača  

• Zaznamenávanie procesu zálohovania 

užívateľských dát do Internetového dátového 

úložiska 

• Zaznamenávanie procesu kopírovania 

súborov v LAN 


