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ZÚČASTNENÍ

Všetci

BODY STRETNUTIA

● Prejsť si vykonanú prácu (standup členov)

● Prejsť dokument od dodávateľov

POZNÁMKY
Dokument od dodávateľov (Data_predavana u1.docx)

● Dokument sumarizuje polia, ktoré by sa mohli používať v rámci

komunikácie end pointov

● Informácie pred začatím prepravy - náš dopyt

○ Tieto informácie by náš systém mal byť schopný vyplniť

(predpokladá sa teda zodpovedajúci formulár)

○ Predpoklad je, že tieto informácie zadáva používateľ

○ Trackovanie je podľa podacieho čísla

● Následne získame informácie o preprave (počas existencie danej prepravy)

○ Informácie dopytom na podacie číslo zásielky

○ Je otázne či bude používateľ dopytovať dáta tlačidlom (napr.

refresh) alebo sa bude updatovať stav periodicky

● Ďalšie stretnutie s dodávateľmi je budúci týždeň (22. Marec 2021)

● Náš tím vytvorí dokument otázok k tomuto dokumentu a následne sa vykoná

stretnutie s dodávateľmi, aby objasnili pojmy dokumentu

● Nápad: Dopytovať povinné údaje od prepravcu počas registrácie



● Otázky:

○ Pre koho sa vlastne tieto údaje aplikujú ? Komu sú tieto údaje

smerované ?

○ Problém je, že požiadavky dokumentu sú príliš špecifické a

obsiahle, niektorí prepravcovia nemusia dané údaje evidovať

○ Čo ak niektoré polia nepošleme ?

Produkt z produktov

● Zobrazí sa novo-vytvorený produkt hneď v zozname produktov, alebo sa

vytvorí iba možnosť publikovať produkt a samotný výrobca sa rozhodne, či

ich publikovať

● Bude nutné overiť nekonečný cyklus vnárania produktov

○ Produkt A obsahuje produkt B a ten obsahuje produkt A

○ Takáto rekurzia bude ošetrená pravdepodobne v ďalšom sprinte

ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
● Do stredy (17. Marec 2021) spísať otázky ohľadom dokumentu, ktoré sa

pošlú dodávateľom

● Otázky

○ Pre koho sa vlastne tieto údaje aplikujú ? Komu sú tieto údaje

smerované ?

○ Čo ak niektorí prepravcovia neevidujú dané údaje ?

○ Čo ak niektoré z definovaných polí nepošleme ?

○ Čím sa líši železnica určenia a miesto určenia ?

○ Akým spôsobom by sa dala reprezentovať trasa ?

○ Ráta sa s možnou generalizáciou reprezentovaných údajov ?

Napríklad “zloženie vlaku” by mohlo byť nazvané “zloženie

prepravnej jednotky” s tým, že sa bude predpokladať, že táto

prepravná jednotka nemusí byť len vlak)

■ Kde by však presná reprezentácia bola uložená ?

○ Prečo je nutné rozoznávať cestu zásielky a spoja a nemôžeme vnímať

iba cestu zásielky ?



Tímové stretnutie
10. MAREC 2021 / 18:00

ZÚČASTNENÍ

Všetci

BODY STRETNUTIA

Poznámky

● Niektorí členovia mali problémy s pripojením (vypadávali komunikačné

služby)

Otázky na dodávateľov

● Matej P. spísal otázky a Daniel spísal aktuálny prehľad

● Tento dokument sa môže odoslať dodávateľom na získanie ďalších

informácií o API a komunikácii

Zlepšenie User-Experience

● Zobrazenie mena spoločnosti

● Zobrazenie mena používateľa namiesto jeho prihlasovacích údajov

● Vytvorenie zoznamu miest pre company aby si z neho mohli vyberať pri

zadávaní polohy


