
A.20 Zápis č. 19 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 30.3.2015
Autor: Bc. Peter Gašpar
Overovatel’: Bc. Michal Polko

A.20.1 Poznámky zo stretnutia

• Postupne sme si prešli stav riešenia úloh z 9. šprintu.

• Dohodli sme sa, že sa stretneme na Slacku v stredu o 20:00 za účelom vyplnenia dotazníka
pre TP Cup.

• Dušan sa zaviazal, že vyhlási verejnú sút’až o najlepšiu ponuku na tričká (kvôli IIT.SRC,
TP Cupu a, samozrejme, firemnej identite).

• Števo navrhol, aby sme umožnili používatel’ovi zvolit’ si časovú zónu v nastaveniach
profilu.

• Slavo predostrel myšlienku zálohovania serveru a dát na ňom - túto myšlienku sme odsunuli
na úkor ostatných kritických úloh.

• Pet’ovi bolo pridelené naštudovat’ si problematiku odporúčaní.

• Pet’o navrhol možnost’ pozvania participantov do experimentu cez ich profil.

• Slavo deklaroval, že je dôležité, aby bola naša aplikácia lepšie optimalizovaná pre mobilné
zariadenia.

• Debatovali sme možnosti a potrebné prípravy na konferenciu IIT.SRC.

• Uvažovali sme, či nebudeme na konferenciu potrebovat’ hostesku, catering a parostroj.

• Zhodli sme sa, že nebudeme príliš nároční.

• Dušan sa svojím predslovom snažil podvihnút’ tímového ducha.

• Zopakovali sme si, ktoré funkcionality je potrebné doplnit’ do mechanizmu vyplácania
odmien.

• Doktor Kompan navrhol, aby mal každý participant v experimente svoj unikátny identifi-
kátor.

• Števo myšlienku doplnil o možnost’ odosielania výsledkov do nášho systému cez API.

• Diskutovali sme úskalia odmeňovania cez náš virtuálny obchod.

• Stanovili sme si úlohy pre 10. šprint.
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A.20.2 Rozdelenie úloh pre 10. šprint

ID Názov
Zodpovedná
osoba

Riešitelia

1-387 Vyplatenie odmien (II.) - Dušan, Peter

1-462 Možnost’ predĺženia ukončeného experimentu - Štefan

1-472 Odporúčanie experimentov - Peter

1-473 Pokryt’ testami životný cyklus experimentu - Slavomír

1-474 Administrácia objednávok - Vladimír

1-475
Možnost’ dokončit’ experiment aj cez externú
aplikáciu

- Michal, Štefan

1-476 Nastavenie časovej zóny - Štefan

Tabul’ka A.20: Úlohy pre desiaty šprint
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