
Zápisnica 9 
 

Dátum   21.11.2018 – 12:00 

Miesto   FIIT STU, 4.26 

Zapisovateľ  Dávid Csomor 

 

Úvod – pripomienky 
- Prezentácia týždňového pokroku podľa prezentácie „9T- Prehľad úloh“ 

- Spoločná prehliadka a konzultácia predbežnej verzie dokumentu (PVD) 

o  treba sa rozhodnúť či chceme pridať inštalačnú príručku už v tejto verzií 

- Zápisnice nechať v predčasnej verzií dokumentu (prípadne to dať ako prílohu) 

- Sprístupniť API k službám v dokumente aj keď ten dokument bude verejný (?) 

- Zlepšenie Administrácie 

o  fungujú URL pri Pythone 

o  integrácia Angularu do Expressu je takmer hotová 

- Zobrazenie analyzovaných tokenov 

o  API pre histogram článku funguje podľa požiadaviek 

- Sprehľadnenie rozhrania 

o boli doplnené potrebné API pre jednotlivé komponenty 

o treba vyriešiť triedenie pri invertovanom indexe, nakoľko sa to zoraďuje 

nevyhovujúcim spôsobom (nie AaBb-Zz, ale ABC-xyz) 

- Oddeliť verejné funkcionality od správy webstránky 

o používateľ sa už vie prihlásiť na frontende   

o na backende je taktiež API, ktorá používateľovi vygeneruje token na 24 hodín, 

s ktorým nemá žiadne obmedzenia 

o registrácia na frontende nebude potrebná/ vyžadovaná 

- Vytvoriť prepínanie prostredí DB 

o bola vytvorená kópia databázy, teda produkčná/ vývojová databáza 

o prostredie pre prepínanie spomínaných databáz ešte nie je kompletne hotové 

o prípadne pridať používateľovi možnosť prepínať sa medzi produkčnou a testovacou 

databázou 

▪ to by bolo veľmi náročné, nakoľko momentálne rozlišujeme vo všeobecnosti 

dva stavy: prihlásený a neprihlásený 

- Tvorba dokumentu pre mentoring CP CUP 

o prídu odborníci z praxe na 2 stretnutia, ktorí nám budú radiť ako naše riešenie zlepšiť 

- Zobraziť štatistiky o aktuálnych dátach 

o nakoľko ešte API na poskytovanie štatistík nefungujú úplne dobre,“landing page“ pre 

štatistiky bude hotový až na konci šprintu 

o product owner odporúča cache-ovať obsah DB raz za 24 hodín a potom nad tým 

vykonávať štatistiky 



o (ale) invertovaný index by mal byť aktualizovaný častejšie než raz za 24 hodín 

-  

Úlohy 
- Dokončenie predbežnej verzie dokumentu má najvyššiu prioritu! 

- Pokračovať na rozpracovaných úlohách 

 

 


