
Zápis z 11. týždňa 

      

Priebeh stretnutia 
Začali sme s objednaním jedla. Andrej si dal paradajkovo-šošovicový sendvič. Pokračujeme s 
vyhodnocovaním šprintu. Sandra ukázala graf nameraných dát z majáčikov. Náš najlepší člen 
tímu (Veronika) nám doniesla darčeky na Mikuláša. 

Vyhodnotenie šprintu 

User stories spolu s pridelenými story pointami: 
BEAC-27 - Návštevník sa chce o každom exponáte niečo dozvedieť - 34sp 
BEAC-72 - Admin pouzivatel si chce pozriet admin rozhranie cez svoj prehliadac - 13sp 

• BEAC-59 Implementácia UI 
- Ondrej implementoval UI a opravil chyby 
- akceptované 

• BEAC-77 Nasadiť admin web na server 

Dátum a čas stretnutia: 5.12.2016, 17:30 -  19:15

Miesto stretnutia: Martinus, Cubicon

Vedúca tímu: Alena

Prítomní: Peter, Veronika, Marek, Juraj, Ondřej, Sandra, Andrej

Vedúci stretnutia: Ondrej Zapisovateľ: Peter Overovateľ: Andrej

http://team06-16.studenti.fiit.stuba.sk:8080/browse/BEAC-27
http://team06-16.studenti.fiit.stuba.sk:8080/browse/BEAC-72


- Alenka skontrolovala Andrejovu úlohu 
- nasadené, akceptované 

• BEAC-83 Implementacia ostatnych API v ramci aplikacie iOS 
- nedokončené 
- neakceptované 

• BEAC-82 Zobrazenie informácií o exponáte pomocou beaconu 
- Marek odprezentoval task 
- akceptované 
- naštudovať CoreBluetooth 

• BEAC-81 API vratit k exhibitom aj beacony 
- Juraj pridal do volania API beaconov s exhibitmi 
- akceptované 

• BEAC-80 UI na spojenie beaconov s exhibitmi 
- Andrej navrhol rozhranie pre spojenie beaconov s exhibitmi 
- Bol pridaný dropdown na výber beaconu 
- Hotové až na malé bugy - Label, refreshing a zrušiť stĺpec zoznam beaconov a 

ukazať vybraný beacon v dropdown liste 
- čiastočne akceptované 

• BEAC-79 API na spojenie beaconov s exhibitmi 
- Juraj prevolal Gimbal API. Uložil dáta v databáze. Vytvoril API pre Andreja Andrej 

ju prevolal, viď Andrejova úloha. 
- akceptované 

• BEAC-78 Ziskat existujuce beacony 
- Alenka si vypočula Jurajove riešenie 
- akceptované 

• BEAC-76 Zobrazenie podrobnosti o exponate 
- Veronika predstavila riešenie 
- Riešenie bolo vyhodnotené správne 
- akceptované 

• BEAC-75 Vypisanie vzdialenosti od najblizsieho beaconu 
- Veronika predstavila riešenie Alenke. 
- Rišenie bolo vyhodnotené správne 
- akceptované 

• BEAC-74 Spracovanie dat 
- všetko bolo OK 
- Sandra dorobila aj veci navyše 
- akceptované 

• BEAC-73 Ziskanie dat 
- Alenka preverila Sandrine riešenie, nie je graf pre vymerané hodnoty 
- Bola navrhnutá kvalitná tabuľka s meranými hodnotami 



- častočne akceptované 

Poznámky 
Veronika pridá na tímacku stránku, odkaz na git, odkaz na admin rozhranie, odkaz na Jiru, 
aktuálne APK. Andrej si musí rozbehať iOS appku u seba v telefóne.


