
Zápisnica zo stretnutia č.8 
 

 
1. Základné informácie 

Téma stretnutia: ukončenie tretieho šprintu, kontrolný bod za ZS, začiatok štvrtého šprintu 

Dátum: 16.11.2017 

Čas: 18:15 

Miestnosť: 5.44 

Vedúci stretnutia: Ing. Peter Trúchly, PhD. 

Zapisovateľ: Bc. Hana Kuntová 

 

Prítomní:  

 Ing. Peter Trúchly, PhD. 

 Bc. Hana Kuntová 

 Bc. Marko Ondruš 

 Bc. Erika Štefanková 

 Bc. Matej Uhlík 

 Bc. Peter Válka 

 

Neprítomní: 

 Bc. Maroš Hrobák 

 Bc. Matúš Kováč 

 

 

2. Priebeh stretnutia 

Stretnutie sme začali vysvetlením prečo nie sú niektoré tasky dokončené. Maťo vysvetľoval, že 

nestihol si spraviť tasky kvôli časovej tiesni. Vysvetlil jednotlivé parametre pre QoS. Vedúci vyjadril 

svoj názor na upravenie Maťovho dokumentu. Treba na stránke upraviť úlohy na tasky. Lebo sa tam 

nachádzali spojené úlohy. Ďalej Erika vysvetľovala dokument riadenia, Marko odporučil, aby bol 

pod názvom kapitoly nejaké stručné vysvetlenie obsahu danej kapitoly. Maťo si preberá na seba 

opravenie 1. testovacieho scenáru. Následne Hanka hovorila o dokumente generátorov premávky. 

Vedúci mal požiadavky, či ten generátor je naozaj schopný prenášať video. Určiť vlastnosti tokov, 

aby kontroler vedel určiť QoS danému toku. Treba implementovať metódy, ktoré zabezpečia splnenie 

parametrov pre určitý tok (vedieť stav siete a súčasne aké parametre tok vyžaduje). Ešte nie je úplne 

jasné, či bude treba nejaký zložitý generátor alebo bude stačiť základný generátor. Ďalej hovorila 

o hlavnom testovacom scenári, ktorý otestovala. Potom pokračoval Peťo o testovaní druhého 

testovacieho scenára. Po vyše hodine sme sa zvoľna dostali k vytvoreniu ďalšieho šprintu 

a vytvárania jednotlivých taskov. V prvom rade je pochopenie a naštudovanie metódy z DP M. 

Palatinusa. Vytiahnuť testovaciu topológiu z druhej prílohy a zistiť ako bola testovaná a otestovať 

ňou zadanú metódu.  Stretnutie sme ukončili voľbou taskov a určenia hodín. 

 

3. Zadané úlohy 

3.1 Úlohy z minulého týždňa 

 



ID Popis Riešiteľ Stav 

 

Neboli zadané žiadne úlohy. 

 

3.2 Nové úlohy  
 

ID Popis Riešiteľ Stav 

 

Neboli zadané žiadne úlohy. 

 

4. Poznámky 

Zapisovateľ ďalšieho stretnutia nebol určený. 

 

 


