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Zápis z tímového stretnutia č.15 

 
Dátum:   9.3.2015 
Miesto stretnutia: Jobsovo softvérové štúdio 
Čas:   11.00 – 14.00 
Účastníci:  Vedúci projektu:  Ing. Peter Lacko, PhD. 

Členovia tímu: Bc. Juraj Kochjar  Bc. Martin Kaššay 
      Bc. Matej Kloska  Bc. Patrik Gallik 
      Bc. Pavol Čurilla  Bc. Roman Roštár 
Vypracoval:  Bc. Patrik Gallik  
 

 

Téma stretnutia: Analyzovať aktuálny progres v šprinte. 

Priebeh stretnutia: 

• Diskusia o použití antivírusu pri vkladaní novej úlohy 
• Diskusia o spustení úlohy v sandboxe vo virtuálke (digitalocean)  
• Zhodnotenie, čo členovia týmu spravili behom posledného týždňa a čím boli najväčšie 

problémy. Z toho vyplynuli aj úlohy na ďalší týždeň. 
o  Martin sa venoval analýze a vytvoril rozsiahlu špecifikáciu (wiki) 
o  Kloska ako terminátor sekal úlohy týkajúce sa backendu 

• Diskusia o možnom zlihaní nášho manažmentu – člen tímu zodpovedný na odozdanie 
dokumentu 6.3 sa nedostavil na stretnutie – nevieme aktuálny stav. 

• Kloska sa nezúčastnil stretnutia, tímom sa šíria dohady, že zabil Paliho. 
• Definovali sme si požiadavky na obrazovku aplikácie, a začali sme kresliť wireframy. 

Zadané úlohy do budúceho stretnutia: 

Pokračuje sa v práci na úlohách, ktoré neboli v Jire označené ako verified. 

Popis úlohy Zodpovedný 

SPA - štatistiky Patrik Gallik 

SPA - detaily aplikácie Patrik Gallik 

Vloženie úlohy do boinc Martin Kaššay, Juraj Kochjar 

Návrh klientskej zóny Jurak Kochjar 
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Zhodnotenie stretnutia: Prvú časť stretnutia sme sa venovali diskusii o tom, čo robil 
každý člen týmu počas minulého týždňa, s problémami, ktoré je potrebné vyriešiť čo najskôr 
– navrhnúť rozhranie pre front end na pridávanie úloh. Dohodli sme sa na použití antivírusu 
a prípadne použitiu virtuálky na spustenie aplikácie v sandboxe. Tieto dve záležitosti 
potrebujeme ešte zanalyzovať. Inak pokračuje práca na šprinte. 


