
 

 
 

Zápis z 4. stretnutia tímu číslo 3: 

Vedúci tímu:  

Ing. Karol Rástočný 
 

Dátum a čas konanie:   

22.10.2015 8:00 

Miesto konania:   

FIIT STU 1.31 

Dĺžka konania:   

150 min 

Vypracoval:   

Bc. Halaš Peter 

Overil:  
Bc. Grošaft Maroš 

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. Zhodnotenie ukončeného šprintu 

2. Návrhy na zlepšenie existujúcej implementácie 

3. Hodnotenie user stories 

4. Pridelenie úloh na nasledujúci šprint 

Pridelené úlohy: 

Popis úlohy Vypracuje 

Založiť spoločnú dokumentáciu Lukáš Hamacek 

Prepísať zápisnicu do šablóny (stretnutie so zadelením 

úloh) 
 

Využitie centrálnej správy používateľov v systéme CR Pavol Beťák 
Úprava profilu používateľa Peter Vrana 

Zobrazenie konfigurácií systému  Lukáš Hamacek 

REST rozhranie pre prístup ku konfiguráciám Lukáš Hamacek 

Neukladanie hesla z OpenLDAP Peter Vrana 

Reset hesla Peter Halaš 

Zobrazenie štatistík vo forme tabuľky  Tomáš Donko 

Zobrazenie štatistík vo forme histogramov Tomáš Donko 

Filtrovanie udalostí v systéme Tomáš Donko 

Zmena hesla Peter Halaš 

REST API autentifikácia Ivan Beňovic 

REST API autorizácia Pavol Beták 

Využitie API pre logovanie v knižnici core.log Peter Halaš 

  



 

 
 

Poznámky zo stretnutia: 

Zhodnotenie ukončeného šprintu:  

Dokončené úlohy: inicializácia projektu, migrácia MongoDB, ukladanie a jednoduché 

zobrazenie logov, Rest API pre prijímanie logov, nainštalovanie Windows Servera, metodika pre 

prácu s TFS a Git, základ metodiky na kódové konvencie v C#, rozhranie pre user managment 

Nedokončené úlohy: REST rozhranie pre prístup k konfiguráciám, zobrazenie konfigurácií 

systému, úloha user managment, dokončiť metodiku na kódové konvencie v C# 

Zhodnotenie: zmena výzoru stránky, doplniť informácie na stránku, zaznamenávanie práce 

v TFS – odhad času, priebežný stav, odrobený čas, zostávajúci čas; ku každej úlohe pridať úlohu 

na code review, každý kto vyvíja si bude písať vlastné Unit testy  

Zlepšenia: 

Logovanie – ip adresa a status code; ak nastane výnimka lognúť celý request; v MongoDb 

ukladať ako jednu kolekciu,  

User managment – „zbytočné triedy“ nechať kvôli Identity Frameworku,  

Vybrali sme si referenčnú user story a odhadli jej referenčnú hodnotu na 5 

Ohodnotili sme si spätne vykonané user stories 

Ohodnotili sme si novo pridané user stories 

Ku každej user story pridať úlohu na code review 

Na záver sme sa dohodli, že sa nezúčastníme TP Cupu 


