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Základné informácie 
Dátum:   9.10.2018 
Miestnosť:   3.21 
Čas:    8.00-10.00 
Vedúci stretnutia:  Ing. Ivan Kapustík 
Zapisovateľ:   Bc. Ľubomír Fischer 
 
Prítomní:  
Bc. Andrej Kútny 
Bc. Zoltán Csengődy 
Bc. Christopher Liebe 
Bc. Adriana Beňovičová 
Bc. Filip Dian 
Bc. Kitti Nagyová 
Bc. Adam Mikolášek  
Bc. Ľubomír Fischer 
 

Obsah stretnutia  
Stretnutie sme začali konzultáciou o splnených taskoch od predchádzajúceho týždňa. Členom 
s Mac OS vznikli problémy so spustením hráča a tento problém s kompatibilitiou RC 
Monitoru sa rozhodli vyskúšať vyriešiť inštaláciou Robo Viz. Chris dokončil webstránku, no 
potreboval vyriešiť problém s nasadením na server, ktorý predtým spustil Ľubo. Taktiež sme 
si stanovili pravidlo na zapisovanie zdrojov, z ktorých čerpáme pri písaní našich zdrojových 
kódov. Stanovili sme si pravidlo na zapisovanie zápisníc aj zo stretnutí, na ktorých sa nebude 
nachádzať vedúci projektu. Prvý krát sme použili metódu „Scrum poker“ a výsledky boli 
následovné: 
 
1. Analýza euklidovských matíc [8] 
a. analýza aktuálneho riešenia matíc (AP Adriana) ,  
b. porovnanie s inými tímami (AP Kitti) 
c. analýza logiky tohto riešenie ako takého (AP Kitti) 
 
2. Analýza ostatných tímov [3] 
a.  spísať dokument o dôležitých URL a popísať základne info o nich (AP Lubo) 
b. porovnanie riešení UDP vs TCP (AP Lubo) 
 
3. Optimalizácia kódu a  YourKit a info o licenciách - pozrieť analýzu z minulej práce 
(AP Filip) [8] 
 
4. Webstránka a jej nahodenie na server (AP Chris) [5] 
a. aktivovanie poslednej verzie (AP Chris) 
 
5. Dokumentácia bude dlhodobý user story a zápisnice budú každotýždenné tasky [1] 
a. Roztriediť a spracovať zápisnice z hlavných a vedľajších stretnutí (AP Andrej) 
 
6. Návody a inštalácie [2] 



a. Windows (AP Adam) 
b.  Mac (AP Zoltán)  
c. dopĺňanie aktuálny stav, návody a teóriu z kroku 6. (AP Andrej) 
 
7. Vytvorenie konvencie pre dokumenty Definition of Done (AP Filip) [2] 
a. Obsahuje ciel, testy a iné 
 
Doplnili sme nasledujúce prvky do backlogu: 
1. testovanie komunikácie medzi viacerými strojmi a zistiť efektivitu TCP vs UDP 
2. optimalizácia euklidovských matíc  
3. osová orientácia hráča 
 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
Inštalácia Robo Viz na Mac OS. Vytvorenie definition of done. 

Ďalšie poznámky 
 


