Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Iľkovičova 2, 842 16, Bratislava 4

Zápisnica z tímového stretnutia

Tímový projekt
Tím č. 21
Vedúci: Ing. Ivan Srba, PhD.
tim21.2018.fiit@gmail.com

Zhrnutie stretnutia
Dátum a čas konania stretnutia: 14.12.2018, 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
Tomáš Konečný, Unicorn
Kristína Macková
Adam Kňaze
Lenka Pejchalová
Jakub Sedlář
Jozef Kamenský
Matej Groma
Matej Horváth
Peter Jurkáček
Stretnutie zaznamenala: Kristína Macková
Hlavné body stretnutia:
1. Daily standup
2. Review taskov
3. Príprava na externý audit

Priebeh stretnutia
Daily standup
Všetci členovia tímu zhrnuli svoju prácu za týždeň, následne prebehla akceptácia hotových user stories.

Review taskov
• TP-155 Zobrazenie tabuľky prejazdov a TP-93 Zobrazenie grafu prejazdov
– UX - dátum do - bud disable-nuť ak je real-time alebo auto nastavovať na 23:59
– počet vozidiel za hodinu - nadpis je outdated - alebo pridať priemerne auta na hodinu novy stĺpec
– tabuľka - netreba viac riadkov než je výsledkov
– akceptované
• TP-327 Refactor
– odseknutá stránka - bug
– vymazanie monitored area - bude treba dať soft delete
– riešiť mazanie - cascade - riešiť archiváciu/alebo aby sa nemazali štatistiky
– ak sa netrafí na buttony - nastaviť buttony na celu bunku
– rámček preč dať
– zjednotiť dizajn
– kontrolovať minimum bodov - 3 - pri vytváraní zón
– aj pre kameru
– doplniť tooltipy
– prečíslovať zóny pre jednu monitored area
– administráciu preniesť hore
– akceptované
• TP-81 Zvýšenie presnosti pri prekryvoch sledovaných objektov
– videa sa budú pekne dávať do prezentácie
– prenášame

Príprava na externý audit
• 1. slide - o čom je projekt
• 2. aké nástroje sme použili - vymenovať
• 3. metodiky ako sa použili
• 4. posledne 2 slidy - problémy
• aj z retrospektív - problém a ako sme riešili, či sme riešili, ako to budeme riešiť budúci semester
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