
Zápisnica zo stretnutia č.16

Tím č. 2 – IMS-RHPT

Dátum a čas 24.11.2021, 12:15

Dĺžka stretnutia 1,5 hodiny

Miesto Online (Google meet)

Vypracoval Peter Nemček

Prítomní Všetci + p.Marko

Neprítomní -

Agenda stretnutia

Bežná agenda stretnutia

Návrhy rozhraní

Vzorky

Editor odrôd

Poznámky zo stretnutia

Bežná agenda stretnutia

- Zhrnutie vytvorených stories pre aktuálny šprint s p. vedúcim

- Stav a priebeh aktuálne rozrobených, prípadne výsledky ukončených úloh

Návrhy rozhraní

- 2. iterácia návrhu homepage – je to lepšie, živšie, pekné

- Je to teraz v pohode, môžeme to začať implementovať v takomto stave

- Pozn. od product ownera, resp. požiadavka - Pri detaile používateľa v admin

rozhraní chceme nie zrušenie účtu, ale jeho deaktiváciu.. aby sme nestratili

všetky údaje, ale len účet znefunkčnili

Vzorky

- Niekoľko(nie veľa – 10 – 15 vzoriek, kde sú 3 – 4 na 1 odrodu, 2 – 3 odrody) už
máme k dispozícií, majú dátumy, budeme môcť merať s p. Sabom

- O 10 dní sa začnú zbierať ďalšie vzorky, ktoré budú 3x týždenne po dobe 6

týždňov = budeme mať k dispozícií 18 vzoriek – to bude 1 druh – táto bude rásť
indoor a tam sa reguluje napr. svetlo a vďaka tomu bude mať umelo vyvolanú

periódu, kde začne zrieť... tu by sme chceli, aby vzorky boli aj “po zbere” – po

ideálnom čase, kedy začnú naše požadované látky klesať



- Dali sme požiadavku na product ownera, aby sme mali dátum zasadenia rastliny

a on hovoril, že bude dôležitý asi aj dátum “prepnutia” na režim, kedy má

dozrievať(prepnutie svetla v umelom prostredí) a že nám skúsi tieto info zistiť
- Každá vzorka by mala mať v sebe v systéme určite tieto údaje – dátum,

pestovateľa, odrodu, identifikácia poľa, ľubovoľný opis o vzorke od používateľa –

ak by chcel niečo poznamenať

Editor odrôd

- Druhy odrôd – požiadavka od product ownera na editor v administrátorskom

rozhraní, kde bude možné pridávať a mazať jednotlivé druhy, mazať druhy iba ak

to nie je nikde použité

- Pestovateľ si môže ručne doplniť odrodu, ktorá tam nie je a automaticky sa doplní

do zoznamu pre všetkých


