
Vyhodnotenie analýzy k CI - namiesto Bamboo sme sa rozhodli používať Travis, pretože bamboo nemá
dobrú podporu prepojenia s Gitlabom, čakáme na odozvu na travis na študentskú zľavu

Refaktoring - nesplnila sa komplet úloha. Zistilo sa veľa chýb v aplikácii, ktoré robia neplechu. Dohodli
sme sa narozdelení úloh na štrukturálne (jednotlivé screeny aplikácie) a na behaviorálne (tie, čo
vykonávajú nejakú logiku).

Odporúčač - počas týždna sme doplnili ďalšie úlohy. Navrhli sme štruktúru modulárne (aby sme mohli
postupne dopĺňať ďalšie časti odporúčača). Zistili sme, že je veľký problém aplikáciu testovať (veľa
kódu sa musí zakomentovať apomeniť, abz testy mohli byt uskutočnené). Jednotlivé tasky boli veľmi
previazané, čo značne komplikovalo testovanie a samotnú opravu chýb.

Prvýkrát sme zaviedli aktvíneho SCRUM mastra - mal prehľad o jednotlivých taskoch. Inicioval
stretnutia (pondelok, streda, štvrtok). Z rozhovoru s bývalým študentom by bolo lepšie mať stabilného
SCRUM mastra. 

0100Campus - V stredu sme mali stretnutie v 0100 CAMPUS, kde sme sa dohodli na ďalšom postupe.
Mali by sme sa začať smerovať na reštaurácie - mať aj od nich spätnú väzbu (najbližšie reštaurácie v
okolí).

Lepšie komentovať commity, aby boli lepšie pochopiteľné

mať osobu zodpovednú za konkrétnu časť, a obracať sa na ňu s pripomienkami a riešením.

Refaktoring, refaktoring, refaktoring...., zodpovedne logovať hodiny, pokračovať v SCRUM mastrovi
(vyskúšať si striedanie). Aktualizovať stránku (Doplniť screeny na stránku, doplniť exporty na stránku).

- optimalizujeme dáta pre vybrané reštaurácie v určitom okolí (Mlynskej doliny - Idyla, Karloveská
klubovňa (info o jedle z komentára), Bistro Mladosť), upraviť Crawler aj Parser.
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� - kontaktovať firmu ANASOFT a na základe reštaurácií, ktoré navštevujú, doplniť zoznam

reštaurácií, z ktorých dáta optimalizujeme.

- vymyslieť si otázky, urobiť osobný prieskum v týchto reštauráciách a zistiť, aké majú problémy, a či by
nám boli ochotný poskytnúť dáta o dennom menu priamo (nie cez ZOMATO).

� - aktualizovať verzie softvéru -> urobiť poriadok v dependencies (aj vývojové verzie), update PHP

UNIT, update/check elastic search, update Angularu, locknúť verzie
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