
Zápis zo stretnutia č. 9 
Dátum a miesto stretnutia: 

30.11.2017 - 4.26 (KMsever), FIIT STU 

Autor: Tomáš Anda 

Prítomní: 
Anda Tomáš 
Buzássy Matúš 
Beňo Dávid 
Nagy Martin 
Pindeš Patrik 
Vereš Igor 

Priebeh stretnutia: 
● review taskov 
● ukážka nových features 
● preberanie UI  

Poznámky zo stretnutia: 
− diskusia o dokumentácii 
− diskutovanie ohladom tabuľky - nedali sa knockout eventy nabindovat na tlačidlá 
− boli pridané tlačidlá na otvorenie videa a stiahnutie videa a ďalsie akcie  
− robil sa session playback - review tasku 
− treba upraviť formátovanie času pri session playback 
− treba sa zamyslieť a pridať mechanizmus na zgrupenie podobných alebo 

rovnakých akcií pri session playback timeline 
− je potrebné to rozumne vymyslieť, kedy a ako to dať do grupy 
− obrazovka videa by mala byt dominantná 
− preberanie slabšieho rozlíšenia videa 
− je potrebné zvýšiť rozlíšenie a ostrosť pri prehrávani videa 
− je potrebné zagregovat na potrebnej úrovni jednotlivé eventy 
− diskutovanie o hash videa a zobrazovaní videa inemú userovi podľa hashu videa 
− je potrebné poziadať API key pre videá 
− je potrebné vylepšiť zobrazenie videa na strane androidu 
− zgrupiť timeline scrolls 
− ⅕ obrazovky nám zaberá sidebar  
− ⅕ obrazovky nám zaberá timeline 
− ⅗ obrazovky nám ostáva na video  
− kvalita videa sa zlepši a bude to čitatelne - je to na strane androidu (bude to 

parametrizované a zlepší sa čitateľnosť videa pre analytika) 
− analytik si dokáže vyklikať rozlíšenie videa low - med - high na strane androidu 
− pridanie tlačidla pre fullscreen  
− session sa má prehodiť pod video 
− na mobilnom zariadení bude zobrazené video a pod ním session  
− je potrebné pridať tlačidlo späť 



− breadcrumbs -> (navigačný prvok) klikaním sa budem vedieť vracať o úroveň 
nižšie  

− pridanie nového tasku pre breadcrumbs 
− ak príde požiadavka pre nedostatočný priestor, je potrebné pridať zasúvanie 

bočného panelu 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
● práca na ďalších features 
● vylepšenie UI 

 


