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Zápisnica č. 17 

Stretnutie č. 17 Vedúci tímu: Ing. Peter Magula, PhD x Prítomní členovia tímu: 

Téma stretnutia: Stretnutie pred finalizáciou prác Bc. Lukáš Danielovič x 

Dátum stretnutia 10.04.2014 Bc. Marek Dukát  

Čas stretnutia 17:15 - 20:00 Bc. Lukáš Lenčeš x 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérové studio Bc. Anton Pôbiš  

Vypracoval: Bc. Lukáš Lenčéš   

 

Priebeh stretnutia: 

Vedúci tímu  bol oboznámený o dosiahnutom progrese na prácach v projekte. Z priebehu 

stretnutia a z komentárov vedúceho tímu, boli zosumarizované nižšie uvedené body, závery a 

úlohy. 

1. Výstupné grafy 

a. Do dnešného dňa produkujeme dva dátové súbory pre implementáciu grafov, 

stĺpcový (pomer dát prenesených sieťou ku komunikácii) a koláčový (pomer 

réžie IPv6 a reálneho dátového prenosu) 

b. Je potrebné doplniť grafy: stĺpcový – pomery multicast, anycast, unicast 

koláčový – pomery režijných dát (neighbor 

solification, router solification, router advertisement...) 

c. Ďalšie možnosti grafov: čiarový - oneskorenia (závislosť oneskorenia od 

času)... 

2. Dokončenie wizardu 

a. Proces tvorby topológie je zatiaľ v štádiu „In progress“. Je potrebné dokončiť 

niektoré detaily. Tento proces je nutné čo najskôr dokončiť. 

b. Bolo by vhodné ďalej pridávať možnosti topológie (RIPv6, statické 

smerovanie... ) -> tento bod ale až neskôr, ako update predchádzajúceho bodu.   

3. Spolupráca členov tímu počas nasledujúcich finišujúcich prácach 

a. Spolupráca členov tímu sa v končiacich fázach musí lepšie synchronizovať a 

zrýchliť. Nie je nutné a ani priaznivé pre projekt stretávať sa osobne. Počas 

stretnutia bola navrhnutá skype konferencia. Týmto smerom sa budeme uberať 

aj počas nasledujúcich sviatkov. 
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Rozdelenie jednotlivých úloh členom tímu: 

 Termín ukončenia Vypracuje 

Dokončovacie práce na tvorbe 

wizardu, skriptov, modulov, 

grafickej reprezentácie grafov... 

14.04.2014 Bc. Lukáš Danielovič 

Bc. Anton Pôbiš 

Bc. Lukáš Lenčéš 

Dopracovanie dátových 

podkladov pre tvorbu grafov 

14.04.2014 
Bc. Marek Dukát 

 

Závery: 

Nakoľko nasleduje voľno počas Veľkej noci, ďalšie stretnutie bude  

v utorok 15.04.2014 17:15. 

Do tohto termínu je cieľom tímu TIPSix mať sprevádzkovaný funkčný portál, ktorý dokáže 

vytvoriť topológiu, simulovať ju a poskytnúť výstupy.  

Na nasledujúcom stretnutí sa dohodne ďalší plán práce na sviatky. Tento plán by mal už len 

obaľovať celkovú projektovú prácu – finalizácia web stránky, tvorba dokumentácie, prípadné 

úpravy skriptov... 

 


