
 

Zápis č. 13 zo stretnutia tímu 03 
 

Miesto:   FIIT STU, miestnosť 3.28 

 

Dátum:  2.3.2015 

 

Čas:   9:00 – 10:30 

 

Vedúci stretnutia:  Ing. Michal Holub 

 

Zapisovateľ:  Stanislav Paľove 

 

Prítomní:   Ing. Michal Holub 

Bc. Igor Daniš 

Bc. Martin Lošák  

   Bc. Stanislav Paľove 

   Bc. Peter Uherek 

Bc. Jakub Kmeťko 

 

Neprítomní:  Bc. Alex Ostrovský 

 

 

 

Téma stretnutia:  Prebranie aktuálneho stavu dvanásteho šprintu, zhrnutie úloh členov 

tímu. Otvorená diskusia o plánovaní, modeloch databázy a verziovaní. 



 

 

Priebeh stretnutia   

 

 Zosumarizovanie výsledkov úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

o  601 - Nasadené chýba presmerovanie DNS a treba zmeniť cestu pre ukladanie 

súborov a spustiť delayed jobs proces. 

o  602 - vyexportoval kód z controllera. Vyriešil zobrazovanie priebehu 

sťahovania pomocou HTTP hlavičky spolu s  rollbackom statusu v  prípade 

chyby. Nemá problémy pri dokončení. Prebral sa opätovný pokus o stiahnutie v 

prípade chyby, ak vieme  chybu identifikovať. Pridáme do konfiguračného 

súboru maximálnu veľkosť sťahovaného súboru.   

o  603 - Riešiteľ A.O nebol prítomný 

o  604 - Úloha sa rieši, nemá problém pri dokončení. 

o  605 - Úloha je hotová otestovaná pomocou výpisu  na štandardný výstup. 

Návrh na pridanie návratovej hodnoty priamo do ruby on rails.  

o  606 - Narazil na obmedzenia R. Vie pracovať len so štandardným formátom 

CSV. R nevie predspracovať rôzne formáty čísel. Spraviť  detektor na formát 

čísla, ktorý ich prevedie na formát čitateľný pre R. Overenie či je údaj naozaj 

číselná hodnota a nereprezentuje inú informáciu napr. PSČ. Spísať čo R vie 

a čo R nevie spracovať. 

o  607 – Treba doriešiť  prepojenie na databázu. Vytvoriť alebo použiť existujúcu 

tabuľku  pre uloženie výsledkov zo summary. Úloha do BL vynechanie PSČ 

a iných informácií, ktoré sú  reprezentované číslami ale nie sú číselné hodnoty. 

 Voľná diskusia 

o  Jakub pripomenul pridanie verzií pre jednotlivé šprinty do JIRI pre 

jednoduchšie generovanie grafov.  

o  Mišo poznamenal, že pri  plánovaní treba zahrnúť testovanie nášho produktu 

ako aj  testovanie  produktu druhého tímu. Vytvoriť podrobný plán na letný 

semester. Forma plánu je voľbou zodpovednej osoby.  

o  Prebranie aktuálneho stavu  databázy. Igor sa ponúkol na nakreslenie 

logického modelu databázy v súčasnom stave. Peťo navrhol vypustenie 

verziovania datasetov. 

 

 

  

 

 



 

 



 

Plnenie úloh z prechádzajúcich stretnutí 
 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Termín zač. Termín uk. Stav 

601 Nasadenie servera Stanislav Paľove 24.2.2015 8.3.2015 Hotová 

602 Revízia sťahovania Igor Daniš 24.2.2015 8.3.2015 Prebieha 

603 Revízia workflow manažera Alex Ostrovský 24.2.2015 8.3.2015 Začatá 

604 Ošetrenie neštandardných súborov Peter Uherek 24.2.2015 8.3.2015 Prebieha 

605 Prepojenie s R Peter Uherek 24.2.2015 8.3.2015 Prebieha 

606 Predspracovanie CSV v R Jakub Kmeťko 24.2.2015 8.3.2015 Prebieha 

607 Analýza datasetu v R Martin Lošák 24.2.2015 8.3.2015 Prebieha 

  


