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Vyjadrenie k posudku dokumentácie
Posudok formálnej časti dokumentácie opisuje stav finálnej dokumentácie a celkového
riešenia z pohľadu tímu číslo 8. Celkovo posudok vnímame kladne napriek existencií
niektorých nedostatkov ktoré nám boli vytknuté. V nasledujúcich odstavoch sa vyjadríme k
jednotlivým nedostatkom.
Pri výbere spôsobu simulovania sieťovej prevádzky sme pred prístupom emulácie modelu na
reálnych zariadeniach v laboratóriu zvažovali využitie niektorého sieťového simulátora.
Tento prístup sme však zavrhli z dôvodu nedostatku skúseností so sieťovou simuláciou v
dostupných nástrojoch a tento fakt nebol dostatočne uvedený v dokumentácií čo
predstavuje chýbajúce zhodnotenie výberu finálnej metódy riešenia.
Jedna z formálnych záležitostí ktorej bolo navrhované zlepšenie je orientácia grafov v móde
na šírku. Toto riešenie by umožnilo aby graf zaberal viac priestoru a bol tak prehľadnejší.
Avšak pre elektronickú verziu dokumentu je podľa nášho názoru takýto graf neprehľadný. Pri
tlačenej verzií dokumentu je možné zmeniť orientáciu dokumentu o 90° avšak pri využití
zariadenia ako je počítač by bol graf zle čitateľný keďže tam je zmena orientácie
komplikovanejšia.
Dokument obsahoval niekoľko gramatických chýb a v literatúre je minimálny počet citácií.
Napriek tomu že sme sa viacerý členovia snažili odstrániť gramatické chyby niekoľko z nich
ušlo našej pozornosti. Čo sa použitej literatúry týka snažili sme sa použiť čo najviac zdrojov
avšak v oblasti našej témy sme nenašli veľa štúdií a dokumentov ktoré by sa nezaoberali len
čisto matematickou stránkou problému.
Zhodnotenie časti dokumentácie riadenia dopadlo takisto kladne. Všetky body boli splnené
pričom jednotlivé požiadavky sú vymenované.

Vyjadrenie k správe o testovaní
Tímový projekt bol tímu číslo 8 predvedený a bola im vysvetlená problematika na príkladoch.
V správe sa uvádza že bola splnená špecifikácia výsledného projektu v plnom rozsahu bez
ďalších pripomienok.

Zhodnotenie
Celkovo hodnotíme posudok tímu číslo 8 kladne keďže z neho vyplýva splnenie všetkých
podmienok na úspešné absolvovanie tímového projektu pri zachovaní dobrej úrovne
dokumentácie a výsledného riešenia.

