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Zápisnica č. 20 

Stretnutie č. 20 Vedúci tímu: Ing. Peter Magula, PhD  Prítomní členovia tímu: 

Téma stretnutia: 20. stretnutie Bc. Lukáš Danielovič  

Dátum stretnutia 09.05.2014 Bc. Marek Dukát x 

Čas stretnutia 14:00 - 15:00 Bc. Lukáš Lenčeš x 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérové studio Bc. Anton Pôbiš x 

Vypracoval: Bc. Lukáš Lenčéš   

 

Priebeh stretnutia 

Vedúci tímu sa z časových dôvodov nemohol dostaviť. Ostatní členovia tímu sme si 

predviedli funkčnú generáciu kódu a zároveň simuláciu s výstupmi. Počas týždňa Lukáš L. 

upravil dokumentáciu, ktorú poslal vedúcemu tímu na vyjadrenie.  

Jednou z poznámok od vedúceho tímu bolo neodosielanie potvrdzujúceho emailu registrácie. 

Túto chybu opravil Anton P. už počas týždňa. 

V rámci stretnutia sme si vyjasnili niektoré ďalšie nedopracované vyjadrenia od vedúceho. 

Anton P. a Lukáš L. dokončili reprezentáciu grafu č. 7 pre meranie záťaže na sieti. Dohodli sa 

ďalšie úlohy, ktoré sú spomenuté nižšie. Lukáš L. upozornil na chybu pri generácií zadaní 

testových otázok, bola spôsobená predchádzajúcou migráciou databázy z prototypu na finálny 

server.  

Anton P. ukázal vytvorené fórum. Nebolo však možné ho plnohodnotne využívať, preto sú 

potrebné ďalšie úpravy na ňom. 

Na stretnutí padli návrhy, ako modifikovať titulnú stránku portálu.  

Rozdelenie jednotlivých úloh členom tímu 

Úloha Vypracuje 

Oprava dát v DB, oprava fóra, zvýraznenie 

odkazu na modul NS3, registrácia do fóra 

Anton P., Lukáš D. 

Oprava nefunčných odkazov na web stránke, 

obsahu profilu používateľa,  

Anton P., Lukáš D. 

Vytvoriť súbor s zoznamom všetkých 

kapitol, dopĺňanie otázok do kvízu 

Marek D. 

Aktualizácia dokumentácie, aktualizácia 

obsahu fóra na webe, doriešenie problémov 

s XML výstupmi a TCP/UDP simulácie 

Lukáš L. 
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Záver 

V nasledujúcom týždni budú prebiehať dokončovacie práce na portály. Do termínu ďalšieho 

stretnutia bude odoslaná aktuálna verzia dokumentácie vedúcemu tímu. Nasledujúce stretnutie 

tímu bude  

vo štvrtok 15.05.2014 17:15 

 


