
Zápis zo štvrtého stretnutia k tímovému projektu 

(Raketový tím) – Letný semester 

 

Téma stretnutia: Ukončenie prvého šprintu, zadefinovanie nových cieľov. 

Dátum stretnutia: 13.03.2014 

Čas stretnutia: 10:00 – 13:00 

Miesto stretnutia: Budova FIIT 5.44 

Pedagogický vedúci: Ing. Tomáš Kováčik, PhD. 

Prítomní: Bc. Filip Filip 
Bc. Koren Jan. 
Bc. Meliš Peter 
Bc. Ondruš Vladimír – zapisovateľ 

 

Priebeh stretnutia 

Úvod 

- Filip pridal do aplikácie pop-up okno, ktoré pomáha používateľovi rozhodnúť sa, či 

chce prijať zmenu sledovaného kanálu, ak táto zmena bola vyvolaná z iného 

zariadenia. 

- Jano vytvoril triedu Devices, ktorú mal pôvode vytvárať Vlado. 

- Vlado nainštaloval na server MySQL databázu a vytvoril používateľa, ktorý bude mať 

prístup k vytvorenej databáze, v ktorej sa budú nachádzať údaje o používateľoch, 

zariadeniach a programoch. 

- Peter urobil web aplikáciu slúžiacu ako klient. 

Nové ciele 

- Keďže skončil čas určený na prvý šprint, vyhodnotili sme jednotlivé úlohy podľa 

stavu ich splnenia. Jednotlivé úlohy sme mali napísané na lepiacich papierikoch, ktoré 

si Jano uschoval u seba. 

- Určili sme si nové úlohy na najbližšie obdobie a roztriedili ich medzi jednotlivých 

členov. 

Databáza 

- O vytvorenie jednotlivých tabuliek v databáze sa postará Vlado. Na stretnutí sme si 

určili štruktúru jednotlivých tabuliek a ich prepojenia. 

- Pre naše účely budeme potrebovať tabuľky pre používateľov, zariadenia, spárovanie 

zariadení, stream, televízny kanál a programy. 



- Tabuľku programy vytvorí Vlado s Petrom až po tom, ako bude mať informácie od 

Bc. Jána Maťa o jeho parseri, nakoľko táto tabuľka má slúžiť na ukladanie informácií 

o jednotlivých programoch z programového sprievodcu. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

- Vlado vytvorí tabuľky v databáze podľa požiadaviek. 

- Filip sa pozrie na možnosti posielania krátkodobých úsekov videa. 

- Jano sprístupní playlist na serveri a vyvinie funkcie pre stream handling (play, pause, 

resume). 

- Peter dorobí mierne úpravy vo web aplikácií a v android aplikácií dorobí automatické 

prihlasovanie. 




