
Zápisnica zo stretnutia č.3

Tím č. 2 – IMS-RHPT

Dátum a čas Pondelok 11.10.2021

Dĺžka stretnutia 3 hodiny

Miesto Online na discorde

Vypracoval Peter Nemček

Prítomní Všetci

Neprítomní -

Agenda stretnutia

- Práca v Jire

- Manažmenty a metodiky v tíme

- Prezretie a zhodnotenie návrhov tímového webu

- Stanovenie a dohodnutie technológií

- Definovanie taskov a ich nahodenie do Jiry

Poznámky zo stretnutia

Práca v Jire

- Scrum Master Rasťo nám ukázal prácu v Jire, keďže ju pozná a používa ju v práci

- Riešili sme vytváranie stories, taskov – budeme ich vždy robiť spolu na stretnutí

- Exporty z Jiry si berie na zodpovednosť Rasťo

Manažmenty a metodiky v tíme

- Na úvod potrebujeme aspoň niektoré a potom ich budeme postupne dopĺňať
- Teraz spravíme aspoň metodiku – na prácu s Jirou, dokumentácia a komunikácia

- Rozpísali sme v bodoch zodpovednosti jednotlivých rolí, Zuzka ich rozpíše do

použiteľnej podoby

Prezretie a zhodnotenie návrhov tímového webu

- Dohodli sme sa:

o Vizualizáciu šprintov chceme vertikálne

o Slider podľa jedného z návrhov na úvod nechceme

o O projekte – bude samostatná sekcia

o Na začiatku bude – názov tímový projekt, oficiálny názov projektu, aj

slovenský názov (nech je jasné o čom to je)



o Farba stránky – zelená podľa návrhu od Mareka – vo figma návrhu je to prvá

vľavo

o Sekcia dokumentácia nebude len obyčajná tabuľka, ale podľa Marekových

návrhov

Technológie

- Prejednali sme návrh a usúdili sme, že spravíme 2 samostatné moduly, ktoré

komunikujú cez REST API

- Web

o Laravel - poznáme, je pre nás jednoduchý, našli sme články ako urobiť deploy

modelu, ideme robiť v ňom

o Pre webistov: premyslieť si, či chceme Windows/Linux, aby sme nastavili

prostredie na vývoj

o Matúš je zodpovedný za technológie webov, a kto ako si to bude chcieť spraviť
na vývoj - spravia to s Matúšom; Matúš zistí, čo je reálne na školskom serveri

a čo tam treba

- Model

o Python a regresné modely, zatiaľ čakáme na dáta a potom to budeme

postupne spresňovať, ale aby sme mohli v tomto pokročiť ďalej:

▪ Potrebujeme čím skôr urobiť merania, je potrebné dohodnúť sa s p.

Sabom, že kedy

▪ Potrebujeme čím skôr porozumieť dátam, pýtať sa ďalšie otázky, zistiť
čo najviac od p. Saba


