
Zápis č. 11 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 11.11.2014
Autor: Bc. Miroslav Šafárik
Overovatel’: Bc. Štefan Šmihla

Priebeh stretnutia

• na úvod stretnutia boli prejdené jednotlivé body z dokumentu pre zápisy

• padla pripomienka o pridaní tlačidla pre vyhl’adávanie

– bude riešené v 5. šprinte

• Števo informoval tím o úprave metodiky pre testovanie, konkrétne o údržbe testov - je
potrebné pri každom zásahu do funkcionality skontrolovat’ aktuálne testy a zabezpečit’,
aby ich zbehnutie skončilo úspešne - v prípade, že to nie je možné dosiahnut’, treba
kontaktovat’ priamo Števa - bližšie info v metodike

• Slavo nasadil continuous integration - okrem iného sa pri pull requeste automaticky
skontrolujú existujúce testy a ich prípadný pád je potrebné napravit’

• d’alej prebehla diskusia o prepisovnaí dokumentácie do LaTexu

– padla dohoda, že každý zápis si prepíše svoj autor do LaTexu - neplatí pre zápisy 0,
1, 2 a 3, ktoré už Slavo prepísal

– rovnako sa vzájomne dohodnú autori príslušných retrospektív a zabezpečia ich prepis
do LaTexu

• padla pripomienka o možnosti vypnút’ notifikácie v systéme - bude riešené v 5. šprinte

• prebehla diskusia o dĺžke načítania vybraných častí systému, najmä čo sa týka čakania na
vykonanie akcií, pri ktorých sa posielajú maily - tieto trvajú dlho a bolo by vhodné, aby
boli vykonávané asynchrónne

– pravdepodobne bude riešené všeobecne prostredníctvom nejakého messaging queue

• d’alej prebehla diskusia o aktuálnom stave úloh z 5. šprintu

– všetky úlohy sa stihli dokončit’ v rámci šprintu

– úloha pre hodnotenie participantov a zadávatel’ov experimentov bude v 5. šprinte
prepracovaná tak, aby spĺňala predstavy vlastníka produktu uvedené na minulotýž-
dňovom stretnutí
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• prebehlo hlasovanie o zložitosti jednotlivých úloh pre 5. šprint - do úvahy sa bral najmä
fakt, že sa jedna o týždňový šprint, preto boli vybrané do tohto šprintu len úlohy s malou
zložitost’ou

• rozdelili sme si jednotlivé úlohy

Prílohy

Príloha 1 – Stav úloh

ID Názov Stav Pridelené
1-97 Vytvorit’ retrospektívu za 3. šprint Verified Štefan, Michal

1-98
Editácia profilu - chýbajúce preklady pri
nahrávaní nesprávnej profilovej fotografie

Fixed Michal

1-100 Šablóna - vyhl’adávanie / filtrovanie výsledkov Verified Peter, Michal

1-101 Šablóna - landing page Verified Peter, Michal

1-102 Šablóna - dashboard Verified Peter, Michal

1-103 Dynamické bočné menu Verified Peter, Michal

1-104 Datagrid pre zoznamy Verified Peter, Michal

1-105 Plátno biznis modelu Verified

Peter, Dušan,
Štefan, Michal,
Vladimír,
Miroslav,
Slavomír

1-106 Vyhl’adávanie v systéme Verified
Vladimír,
Slavomír

1-107 Vyhl’adávanie v systéme - špecifikácia Verified Dušan

1-108 Integrácia ElasticSearch Verified Slavomír

1-109 Spustenie experimentu Verified Miroslav

1-110 Spustenie experimentu - špecifikácia Verified Štefan

1-111 Integrácia 4. sprint Verified Slavomír

1-112 Filtrovanie výsledkov vyhl’adávania Verified Štefan

1-113
Filtrovanie výsledkov vyhl’adávania -
špecifikácia.

Verified Vladimír

1-114 Spustenie experimentu - príprava migrácie Verified Štefan

1-115 Spustenie experimentu - príprava cron úlohy Verified Miroslav

1-116
Spustenie experimentu - aktualizácia nastavení
experimentu

Verified Miroslav

1-117 Spustenie experimentu - aktualizácia notifikácií Verified Miroslav
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ID Názov Stav Pridelené

1-118
Spustenie experimentu - aktualizácia detailu
experimentu

Verified Miroslav

1-119 Dashboard - špecifikácia Verified Peter

1-122
Vyhl’adávanie v systéme - vyhl’adávanie
experimentov

Verified Slavomír

1-123
Vyhl’adávanie v systéme - vyhl’adávanie
používatel’ov

Verified Vladimír

1-124 Pozvanie používatel’a do experimentu Verified Vladimír

1-125
Pozvanie používatel’a do experimentu -
špecifikácia

Verified Miroslav

1-127
Profil používatel’a - follower list je zobrazený
dvakrát

Verified Michal

1-129 Hodnotenie používatel’ov Verified Dušan

1-131 Hodnotenie používatel’ov - špecifikácia Verified
Miroslavslav
Šafárik

1-132
Pozvanie používatel’a do experimentu - úprava
správy experimentu

Verified Vladimír

1-133
Pozvanie používatel’a do experimentu -
odoslanie pozvánky

Verified Vladimír

1-134
Hodnotenie používatel’ov - úprava správy
experimentu

Verified Dušan

1-135 Hodnotenie používatel’ov - systém hodnotenia Verified Dušan

1-136
Hodnotenie používatel’ov - úprava detailu
experimentu

Verified Dušan

1-137
Hodnotenie používatel’ov - zobrazovanie
hodnotenia

Verified Dušan
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ID Názov Stav Pridelené
1-138 Filtrovanie používatel’ov. Verified Štefan

1-139 Filtrovanie experimentov. Verified Štefan

Tabul’ka 0.1: Stav úloh po 4. šprinte

Príloha 2 – Úlohy pre 5. šprint

ID Názov Zodpovedný Pridelené

1-120
Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -
inžinierske dielo - FINAL ZS

Dušan

Peter, Dušan,
Štefan, Michal,
Vladimír,
Miroslav,
Slavomír

1-121
Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -
riadenie - FINAL ZS

Dušan

Peter, Dušan,
Štefan, Michal,
Vladimír,
Miroslav,
Slavomír

1-151
Vytvorenie textov pre Uvítaciu stránku
(Landing Page)

Dušan Peter, Dušan

1-167 Realizácia experimentu Michal Štefan

1-168 Inštrukcie pri spustení experimentu Štefan Michal

1-169 Pridávanie komentárov ku experimentu Slavomír
Vladimír,
Slavomír

1-170 Implementácia komentárov Slavomír
Vladimír,
Slavomír

1-171 Integrácia 5. šprint - Slavomír

1-172 Dashboard - implementácia Michal Peter

1-173 Špecifikácia - komentáre v experimente - Slavomír

1-174 Vypnutie/zapnutie notifikácií Miroslav Miroslav

1-178
Realizácia experimentu - vytvorenie
špecifikácie

- Štefan, Michal

Tabul’ka 0.2: Úlohy pre piaty šprint
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