
 

 
 

Zápis z 20. stretnutia tímu číslo 3: 

Vedúci tímu:  

Ing. Karol Rástočný 
 

Dátum a čas konanie:   

20.4.2016 9:00 

Miesto konania:   

FIIT STU 1.31 

Dĺžka konania:   

150 min 

Vypracoval:   

Bc. Peter Vrana 

Overil:  
Bc. Lukáš Hamacek 

Prítomní: 

Bc. Beňovic Ivan 

Bc. Beťák Pavol 

Bc. Donko Tomáš 

Bc. Grošaft Maroš 

Bc. Halaš Peter 

Bc. Hamacek Lukáš 

Bc. Vrana Peter 

 

Témy stretnutia: 

1. Retrospektíva šprintu 

2. Prechod úlohami, ktoré sme robili v minulom šprinte  

Pridelené úlohy: 

Popis úlohy Vypracuje 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 
 

Poznámky zo stretnutia: 

Retrospektíva: 

Ivan, Tomáš – žiadne postrehy  

Palo – páčil sa mu dobre urobený Code Review, ktorý mu robil Peter Haláš 

Lukáš – páčilo sa mu že sa stíhalo všetko dokumentovať 

Peter V. – páčilo sa mu že sa urobil kus roboty 

Peter H. – je rád že sa dokončila inštalačka a že sa urobil kus roboty 

Maroš – páčilo sa mu, že sa v nejakej kvalite podarilo dokončiť update a inštalačka 

 

Úlohy z predchádzajúceho šprintu 

Problém s updateom nedokáže zapisovať do priečinka aplikácie. Je potrebné prerobiť tak nech sa 

update sťahuje do AppData a nech sa po aplikácii updateu vymaže na to má slúžiť nový príznak 

v registroch, ktorý sa bude čítať pri štarte aplikácie a v prípade potreby vymaže inštalačný balík. 

 

Validácia hodnôt zadaných do konfigurácií, chýba kontrola validácie pri zadávaní hodnôt 

používateľom. 

 

Zobrazenie zoznamu logov bude zobrazovať informácie o počte záznamov a bude povoľovať iba 

dovolené akcie – nie je úplne dokončené je tak na 90%. 

 

Lukášové úlohy nie sú dokončené pretože ich všetky vyvíjal na jednej vetve, ktorá nie je zlúčená 

s vývojovou vetvou. 

 

Problém s autorizáciou logov, 18.4. 2016 18:48 na admin portály zalogovaná zvláštna chyba. 

 

Bug v logoch časový filter nezohľadňuje UTC čas. V databáze sú časy v UTC formáte a časový 

filter berie aktuálny čas bez UTC. 

 

 



 

 
 

 

Problém so zmenou hesla v AdminPortáli pre ServiceAccount, je možné zadať heslo obsahujúce 

jednu medzeru a zlyhá hashovanie hesla. 

 

V klientskej aplikácii sa má nachádzať v nastaveniach URL adresa admin portálu. URL na UACA 

sa musí zisťovať pri štarte a pri zmene URL adresy na Admin Portál.  

 

Lukáš zistí prečo nefunguje Gossip. 


