
Zápisnica zo stretnutia č.8

Tím č. 2 – IMS-RHPT

Dátum a čas 27.10.2021

Dĺžka stretnutia 3 hodiny

Miesto 5. poschodie FIIT – miestnosť 5.27

Vypracoval Peter Nemček

Prítomní Všetci

Neprítomní -

Agenda stretnutia

Ekonomická stránka a možnosť budúcnosti projektu

Bežná agenda – ako sme na tom, aké tasky, čo robíme, info o stave projektu

Požiadavky na produkčný web

Riešenie problémov manažmentu tímu

Poznámky zo stretnutia

Ekonomická stránka projektu

- Rozobratie ekonomickej stránky projektu – aké by boli možnosti farmárov – nákup

spektrometra môže byť aj lacnejší ako sme mali info a je šanca, že by si to farmári

mohli aj kúpiť, prípadne mať spoločné miesto so spektrometrom

Vyplynuté veci z bežnej agendy

- Teraz môžeme už skúšať vizualizovať namerané dáta a experimentovať
s vizualizáciami, aj keď ešte nemáme dôležité merania, ktoré budeme potrebovať
neskôr na vybudovanie modelu

Požiadavky na produkčný web

- Debata o tom, kto a ako by to mal nahrávať – môžeme umožniť obidve možnosti – aj

admin aj farmár samotný a bude to podporovať to, že farmár môže mať svoje

výsledky zo spektrometra a bude ich nahrávať sám, ale mohol by to posielať aj na

nejaké spoločné miesto a tam by sa robili merania so spektrometrom a nahrávali



výsledky pomocou administrátorského rozhrania, pričom by sa prideľovali

jednotlivým farmárom, ktorý ich odoslali

- Vizualizácie – umožniť vizualizovať viacero meraní na  vizualizáciu, pričom budeme

vykresľovať trend látky v čase, druhá možnosť vizualizácie – zobraziť aj len  vzorku

- Pri vizualizáciách myslieť na to, že tam treba napr. GPS súradnice, geolokáciu, odkiaľ
tá vzorka je - označovanie polí nejakým spôsobom (napr. farmár je na poli a na mobile

sa prihlási na web a odošle súradnice odkiaľ je vzorka)

- Umožniť viacero polí, viacero druhov rastliny pre 1 farmára

- Umožniť pridať k jednotlivým meraniam nejaký notes, komentár

- rozhranie pre user specific alebo global, kde sa bude dávať všetkým k dispozícií, údaj

o tom, že v akom intervale sa nachádza aká látka - aby si mohli vizualizovať len dané

látky

- Systém treba pripraviť dopredu na hypotetickú možnosť, že by dáta vedel z celého

Slovenska nejakým spôsobom zobraziť – napr. viem pozrieť vš. farmárov, komu sa

podarilo vypestovať najlepšie CBD – toto ak bude dostatok času

Riešenie problémov manažmentu tímu

- Prediskutovali sme granularitu našich stories a taskov a dohodli sme sa spolu

s p. Markom – product ownerom, že potrebujeme rozbíjať stories a tasky na menšie.

To, čo máme ako stories, by mohli byť epiky, to, čo máme ako tasky tak stories

a potom si stories rozbijeme ešte na menšie tasky. Začneme to od ďalšieho – 3.

šprintu.


