
Zápis zo stretnutia č.9 
 

Dátum 23.11.2017 12:00  
Dĺžka stretnutia 2 hodiny 50 minút 
Miesto FIIT STU, 3.21 
Zapisovateľ Michal Dolnák 

 
1. Zhrnutie stavu 
● Mišo. h. dokončil dokument na odovzdanie 
● Ela dokončila odovzdanie na mentoring, vyriešila odovzdanie metodik 
● Mišo D. dokončil spustenie protractoru cez docker a testovanie produkcie 
● Človek, ktorý je asignee urguje ostatných v tej úlohe, aby ju robili alebo skontrolovali 
● Lukáš spolupracuje na spustení frontendových testov 
● Andrej dokončil odovzdanie diela 
● Palo riešil odovzdanie dokumentu a spolupracuje na frontendových testov 
● Miro sfunkčnil proces prihlasovania, odstránil chybu s apachom a upravil logo 
● Máme dobrý burndown chart! 

 
      2.  Konfiguračné súbory 

● Lukáš si zobral fixku a nakreslil veľký obrázok nášho servera a začal vysvetľovať 
● Budú 3 konfiguračné súbory pre docker - 1 jeden produkčný, kde sa bude smerovať z 

apachu /auth a /app, jeden testovaci, kde pôjde /test a bude tam nová testovacia 
databáza a posledný development konfiguračný súbor, ktorý nepôjde na serveri a 
bude mať povolené CORS-i 

● Protractor bude v novom dockeri a pri volaní testov pôjde von cez internet a vráti sa 
naspäť na Apache a bude testovať aplikáciu pod /test 

● Protractor bude vymazaný z priečinku frontendu 
● Miro spraví konfiguračné súbory djanga a Miso H. spraví konfiguračný súbor dockera 
● Andrej vytvoril seed dát do databázy, ktoré sa dajú použiť počas testovania aplikácie  

 
      3. UX 

● Miro je spravil logo a bude na ňom iný font ako na zvyšku stránky 
● dohodli sme sa, že názov produktu sa zmení z Group de’Cider na de’Cider 
● Bavili sme sa či budeme používať odborné názvy stratégií alebo zjednodušené 
● zoskupíme stratégie podľa spôsobu hlasovaniu, ktoré budú v tej lište s tabmi a na 

pravej strane bude vedieť meniť stratégiu 
     4.Stratégie  

● Select: 
○ Single 
○ Multi 
○ - 0 + 



● Rate 
○ AVM  
○ BC // viete robiť rovnako preferované možnosti  
○ Least M // maximálne minimum 
○ Most P // maximálne maximum 
○ Utility * // usporiadávanie podľa násobenia  
○ Utility + // usporiadávanie podľa plusovania 

 
● Points 

○ Cum. V. // rozdávanie niekoľkých minci medzi  
○ Dictator // ten čo vytvoril hlasovanie rozhoduje 
○ Random // náhodne sa vyberie niečo z tých, za ktoré ľudia hlasovali 

 
● príde človek na stránku a bude vidieť 4 taby - select, rate, points a special  
● v rámci vytvárania hlasovania bude na pravej strane voľba stratégie a tam bude 

carousel, kde sa bude meniť vybraná stratégia 
● Je potrebné vysvetliť používateľom čo znamená points, select, rate a party 
● Vytvoria sa mockupy jednotlivých obrazoviek so stratégiami 
● Retrospektíva bude 30.11.2017 o 19.00 v Batide  


