
Zápisnica zo stretnutia č. 11. 
 

 
1. Základné informácie 

Téma stretnutia: Koniec šprintu 5, posledné oficiálne stretnutie zimného semestra 

Dátum: 7.12.2017 

Čas: 17:50 – 20:00 

Miestnosť: 5.45   

Vedúci stretnutia: Ing. Peter Trúchly, PhD.  

Zapisovateľ: Erika Štefanková 

 

Prítomní:  

 Ing. Peter Trúchly, PhD. 

 Bc. Maroš Hrobák 

 Bc. Matúš Kováč 

 Bc. Hana Kuntová 

 Bc. Marko Ondruš 

 Bc. Erika Štefanková 

 Bc. Matej Uhlík 

 Bc. Peter Válka 

 

2. Priebeh stretnutia 

Maroš otvoril stretnutie o 17:50, pripomenutím, že si máme dať mikulášske čižmy na okno, ak 

chceme byť obdarovaní. Väčšina tak učinila. 

Maroš hovoril o úlohách, ktoré spravil – pomáhal Matúšovi s testovaním. Taktiež zistil, že na serveri 

je málo pamäte RAM a tak bola na jeho žiadosť navýšená. 

Marko mal prenesenú úlohu ohľadom gucka, ktorú sa mu už podarilo dokončiť. Ďalej hovoril 

o BitBucket-e, v ktorom vytvára repozitár pre náš tímový projekt. Bohužiaľ ho, z časových dôvodov, 

nestihol celý dokončiť, ako ani ďalšiu svoju úlohu, ktorú plánuje vypracovať v priebehu víkendu. 

Matúš hovoril o testovaní – topológia nefungovala správne, zariadenia sa často nehlásili. Taktiež bol 

problémový NS3 modul, ktorý sa mu nepodarilo spojazdniť. Momentálne čaká na dokumenty od 

ostatných členov tímu, ktoré ďalej spracuje do záverečného dokumentu. 

Matej nič nenašiel, kvôli časovým obmedzeniam. Prebehla diskusia ohľadom testovania metódy, 

ktorú má zahrnutú vo svojej úlohe. 

Erika 

Hanka hovorila o svojej úlohe, kde popísala jednotlivé komponenty ako aj princíp fungovania celého 

riešenia. Problémom sú staticky dané premenné, ako aj ich kontrola v podmienkach - je teda náročné 

zmeniť takéto riešenie na dynamické. Takisto je problémom zmena stavu forwardera, ktorý sa len 

zmaže a nespustí konvergenciu topológie znova, informácie tak ostávajú visieť v prázdne. Vytvorila 

taktiež diagram, ktorý opisuje, ako funguje kontrolér z tohto riešenia. 

Peťo mal za úlohu zistiť informácie o hľadaní cesty, ktoré je implementované v diplomovej práci 

pána Palatinusa. Opísal jednotlivé moduly, ako kontrolér alebo hľadanie cesty. Opísal taktiež ďalšie 

problémy, na ktoré narazil počas riešenia tejto úlohy. Ďalej navrhol možné riešenie, ako čo najlepšie 

využiť zdrojové kódy z tejto práce v našej implementácií, ktorého klady a zápory sa prebrali 

v diskusií, v ktorej sa taktiež navrhli ďalšie vylepšenia tohto riešenia. 



Prebehla diskusia o plánoch na ďalšie úlohy, ktoré ešte nie sú dokončené. Naplánovalo sa posledné 

stretnutie pred odovzdaním záverečných dokumentov. 

Prezreli sa Mikulášske balíčky a spokojní sme odišli domov. 

 

 

3. Zadané úlohy 

3.1 Úlohy z minulého týždňa 

 

ID Popis Riešiteľ Stav 

 

3.2 Nové úlohy  
 

ID Popis Riešiteľ Stav 

 

 


