
Zápis 7. Stretnutia tímu č.4

Dátum: 13.11.2013

Miestnosť: Jobsovo softvérové štúdio

Prítomní: Vedúci: Ing. Ivan Kapustík

Ing. Marián Lekavý, PhD.

Študenti: Matej Bádal

Vladimír Bošiak

Igor Homola

Martin Adámik

Michal Petráš

Michal Čerešňák

Samuel Benkovič

Téma: Šprint 3 - progress

Vypracoval: Martin Adámik

Opis stretnutia:

 Začiatok stretnutia
Marián začal stretnutie s požiadavkou o informovaní o stave úloh.

 Informovanie o stave úloh jednotlivých členov:

o Samuel Benkovič odstránil ruby a riešil návrh architektúry.

o Igor Homola vložil jednotlivé úlohy do systému Jira.

o Michal Petráš analyzoval zakomentované časti kódu a spisoval veľkú 

dokumentáciu.

 Michal Petráš sa taktiež spýtal na zdokumentovanie celkového 
pohľadu. Marián ozrejmil ako sa má zdokumentovať celkový pohľad 
na produkt.

o Vladimír Bošiak navhroval architektúru a refaktoroval triedu agent model v 

balíku Jim.

o Martin Adámik analyzoval zakomentované časti kódu. 

o Matej Bádal odstránil ruby a riešil návrh architektúry.



 Matej Bádal taktiež ozrejmil Mariánovi, že ruby sa v doterajšej fáze 
nemôže ešte úplne odstrániť, pretože komunikuje s testframework-
om, ale čo sa týka hráča bolo ruby už úplne odstránené.

o Michal Čerešňák analyzoval zakomentované časti kódu.

 Diskusia

o Mariánovi a Ivanovi bola predvedená doposiaľ navrhnutá architektúra. 

Následne sa začala diskusia, do ktorej sa zapájal každý člen tímu.

o Marián s Ivanom navrhli, aby si taktiky vyhodnocovali svoju fitness, ktorá 

bude rozhodným prvkom pri výbere najvhodnejšej taktiky.

o Ivan navrhol, aby bol vytvorený default high skill, čo znamená, že hráč bude 

stáť, ale bude mať celkový prehľad o tom, kde sa lopta nachádza.

o Treba vytvoriť príkladové taktiky a následne 5 až 10 testovacích scenárov na 

testovanie jednotlivých taktík.

Predošlé úlohy:

ID Člen tímu Popis úlohy Stav

9.5.2 Adámik, Petráš, 
Čerešňák

Určiť, či zakomentovaný kód funguje alebo 
nie.

Prebieha

Všetci Návrh a implementácia  taktickej vrstvy Prebieha

9.4.3 Všetci Navrh a Implementacia strategickej vrstvy Prebieha

9.4.2 Všetci Vytvoriť architektúru Highskills Prebieha

Petráš Vytvoriť dokumentáciu Prebieha

Benkovič Úplne odstrániť RUBY z kódu Dokončené 

Úlohy na ďalší týždeň:

Pokračovať v rozpracovaných úlohách.


