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Zhrnutie stretnutia

Dátum a čas konania stretnutia: 07.12.2018, 9:00 - 14:00

Miesto stretnutia: FIIT, 4.26

Vedúci stretnutia: Ing. Ivan Srba, PhD.

Stretnutia sa zúčastnili:

Ing. Ivan Srba, PhD.

Michal Okresa, Unicorn

Adam Kňaze

Lenka Pejchalová

Jakub Sedlář

Jozef Kamenský

Matej Groma

Matej Horváth

Peter Jurkáček

Stretnutie zaznamenala: Lenka Pejchalová

Hlavné body stretnutia:

1. Daily standup

2. Review taskov

3. Plánovanie

4. Retrospektíva
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Priebeh stretnutia

Daily standup

Všetci členovia tímu zhrnuli svoju prácu za týždeň. Na stretnutí sme sa následne venovali jednotlivým taskom.
Rada: Ak vieme, že nás čaká ťažký týždeň (zápočty, zadania, skúšky, atď.), radšej máme naplánovať menej!
(Manažment rizík)

Prehľad taskov

• TP-155 Zobrazenie tabuľky prejazdov

– dokončiť autorefresh (volania v stanovenom intervale)
– formátovať obsah a upraviť dizajn
– pripraviť internacionalizáciu (I18N)
– refactor kódu

• TP-93 Zobrazenie grafu prejazdov

– upraviť dizajn - graf je príliš veľký (využívať flex)

• TP-81 Zvýšenie presnosti pri prekryvoch sledovaných objektov

– dokončiť druhý sub-task -> ideálne do bodu, aby sme vedeli, či to budeme môcť ďalej používať

• TP-84 Definovanie zón sledovanej oblasti

– úspešne dokončené a následne akceptované

• TP-89 Získanie a zobrazenie screenshotu

– úspešne dokončené a následne akceptované

Na základe diskusie, sme sa rozhodli niektoré pod-úlohy z jednotlivých storiek vybrať a zahrnúť ich do novej
story. Ide najmä o úlohy, ktoré bolo potrebné aplikovať na celú aplikáciu naraz a nie samostatne, napríklad
zjednotenie dizajnu, či refactor FE.

Plánovanie

• TP-327 Refactorovanie FE

– refactor kódu - okrem zlepenia aj vylepšiť štruktúru, routing
– upraviť a zjednotiť dizajn
– pripraviť internacionalizáciu (I18N)
– odseparovať CRUD
– upraviť edit pre CRUD zón

• TP-155 Zobrazenie tabuľky prejazdov

– dokončiť autorefresh (volania v stanovenom intervale)
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• TP-93 Zobrazenie grafu prejazdov

– prepojiť zobrazovanie dát s API
– pridať autorefresh grafu
– posnažiť sa vyriešiť problém s CI

• TP-81 Zvýšenie presnosti pri prekryvoch sledovaných objektov

– dokončiť druhý sub-task -> ideálne do bodu, aby sme vedeli, či to budeme môcť ďalej používať

• BUG TP-323 Opakovanie zóny 55->55->56

– identifikovať problém a vyriešiť ho

• BUG TP-324 Odosielanie prejazdu jednou zónou

– nefiltrovať prejazdy cez 1 zónu

Príprava na externý audit

• pripraviť prezentáciu (každý aspoň 1 slide)

• idálne, aby každý člen mal nejakú manažérsku rolu (code review, testovanie...)

• prezentovať najmä manažérske veci (technologické a algoritmické veci len spomenúť)

• vedieť si priznať chyby a prípadne vysvetliť prečo nastali (bolo to v súlade s metodikou, ktorá bola zlá,
alebo dovtedy nebola definovaná a pod.)

TP v letnom semestri

• prekonzultovať, či by nebolo možné začať pracovať na TP o týždeň (alebo 2) skôr (nadbehli by sme si
prácu a počas ťažších týždňov by sme mohli mať viac času na predmety)
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