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Rekapitulácia týždňa
Adam
Robil som na bugfixoch, ktoré vyplynuli do IITSRC. Zmeny v endpointoch, a pridanie lokácií do
histórie, ktorá sa však nakoniec nepoužila.

Ivan
Tiež som robil na bugfixoch. So Samom som robil aj na blockchaine. Opravoval som chyby na serveroch;
servery s-chain aj team13 boli zaplnené logmi, a teda ani jedna sa nevedela setupnúť.

Robo
Testoval aplikáciu, upravovali sme veci, testovali sme veci, bugfixovali. Je nejaký problém pri
skenovaní qr kódu s validačným kódom pre overovací systém. Robil som základnú revíziu článku na
základe pripomienok od reviewerov.

Majo
Testoval som obe mobilné aplikácia a upravoval som v nich viaceré veci. Všetky mnou nájdené chyby
boli následne upravené, či už mnou v aplikácii alebo na backende.

Jozef
Robil som na úprave webu aby fungoval. Robil som na UN/LOCODE a SR70. Včera som dorábal
drobnosti. Robil som tiež na shipment history.

Samo
Robil som na blockchaine a registračné screeny na webe. Ešte jedna obrazovka tam neni.

Diskusia
•
•
•

•

•

Testovanie Oltisu. Prebrali sme všetky pripomienky.
Zistili sme, že RuSIM nefunguje.
Tento týždeň budeme robiť na všetkých veciach k TP cupu. Ivan s Dodom začali robiť na
videu. Zatiaľ majú len nejaké krátke ukážky.
o Návrh – video na spôsob predstavovania iPhonu Stevom Jobsom v roku 2007. Dodo
bude Steve Jobs a prezentovať „blockchain, web, mobile“. Dohoda je taká, že ak to
Dodo celé nahrá, tak nemusí robiť na inžinierskom dielo. Ivan robí všetko okolo
videa, ale aj prezentácie, a tiež nemusí robiť iné veci k TP cupu.
Článok na blog
o Adam si zoberie na starosť napísanie článku na blog – v piatok vo vlaku. Robo to
potom zreviduje. Urobia aj 100 slovný krátky opis.
Rozpracovanie inžinierskeho diela
o Úvod, záver predpríprava toho, čo sa tam bude dopĺňať

Retrospektíva
Adam
Minulý šprint začínal pokojne ale na konci sa to riadne zvrhlo, keďže sa začalo pracovať na zjednotení
endpointu pre update shipmentu a odvtedy to išlo len „lepšie a lepšie“. Bolo dobré, že sa na takéto
chybičky prišlo a začali sa riešiť, ale je potrebné ich riešiť skôr a nie až na konci.

Ivan
Šprint bol jednoduchý. Mám však pár výhrad: Šprint bol zle rozdelený, málokto testoval dobre appky,
aby našiel všetky chyby. Musel som teda robiť testy (keďže som nemal už čo robiť) a nerobil som na
veciach, na ktorých boli problémy na backende. Myslím, že rovnako na tom bol aj Dodo, ktorý sa hral
s logom. Diskusia s Dodom, výrazné nesúhlasenie medzi oboma stranami.

Robo
Necheckovali sme záležitosti, či všetko funguje všetkým. Veľa vecí sa dorábalo na konci šprintu a na
to aby sme to dali všetko dohromady a zistili, či všetko funguje už nebol čas. Bolo tam viacero chýb
ale nakoniec sa to ako tak zvládlo. Súhlasí s predchádzajúcimi stranami.

Majo
Z môjho pohľadu bol tento šprint celkom v pohode. Boli síce viaceré problémy, ale nakoniec sa
všetko stihlo a teda si myslím, že netreba byť až tak negatívny.

Jozef
Moje veci boli naplánované dobre, všetko som stihol už pred víkendom, čiže v predstihu. Nebolo toho
veľa ani málo. Prebral som Samove veci a tie som dorábal. Znova diskusia s Ivanom, výrazné
nesúhlasenie medzi stranami, či šprint bol dobre alebo zle naplánované.

Samo
Za mňa bolo toho dosť v šprinte. Našťastie som stihol spolu s Ivanom optimalizovať blockchain. Dodo
mi pomohol s taskami, čo pomohlo pohnutiu s projektom. Myslím, že kvôli backendu mohol byť šprint
naplánovaný lepšie.

