Tímový projekt
Dátum stretnutia: 18.11.2021
Zapisovateľ: Adam Gajdoš
Účastníci stretnutia:
Adam Gajdoš
Marián Jarník
Ivan Jatz
Jozef Juraško
Róbert Karpiel
Samuel Škultéty

Kto čo spravil
Adam: QR kód implementácia
Ivan: Registrácia, Verifikácia, Email sender
Majo: Registrácia, Verifikácia
Robo: úprava zobrazení, QR kód
Pripomienka – description: ak tam je toho napísaného viac či by nebolo lepšie po kliknuti
rozbaliť nové okno s popisom. Scrollbar nebolo úplne vidieť -> zmena na 3 bodky
Dodo: Zobrazenie produktu – details, úprava errorov, QR kód
Pripomienka: úprava designu(zosuladiť items a item details), pridanie tlačidla na návrat späť
na ďalšie skenovanie, na stránke S-Chain nech sú tlačidlá viac oblé, pri item details tiež lepšie
dosadenie item timeline, filter aby netrebalo rozkliknúť aby bolo možné ho použiť(? + tlačidlo
vyhľadať),
Samo: Tvorba šablón na dokumentáciu, blockchain certifikáty(problém že boli na localhoste)
dokončenie zo šprintu 2,
Dobudúcna: na stretnutí vedieť ukázať čo sme spravili(buď nahodené alebo vedieť share-screen)

Otázky k inžinierskemu dielu
Odovzdanie – vo štvrtok

Celkový pohľad na systém – prevzaté z minulého roku, avšak nie kópia
-

Vložiť popisy k obrázkom, a zdroj v hranatých zátvorkách + bibliografiu na konci (názov
inžinierskeho diela a tím)

Písať ciele na leto? -> uviesť kapitolu a do nej napísať to čo momentálne vieme
Analýza, Návrh, Implementácia – bola by to z veľkej časti kópia, teda sme to urobili tak, že:
-

-

Analýza – napísali sme čo robili oni -> nepísať to čo robili oni
Návrh – uvedené čo meníme teraz / čo budeme meniť
o Nie sú tam diagramy ako v minulom inž. Diele -> niekde by bolo vhodné dať
(uvážiť);
o popísané slovne
Implementácia

Dať minuloročné dielo ako prílohu(nahrať na stránku a dať na to odkaz). V práci sa na to odkazujeme

Globálna retrospektíva
Lepšie by bolo na konci ale pre účely odovzdania diela

V pondelok(22.11.2021) – bolo by dobré mať krátke stretnutie s OLTIS na objasnenie SR 70. Bude
online

Začiatok šprint 4
Scrum master – Robo
Zapisovateľ - Adam
V tomto semestri chceme implementovať SR 70
Dokončenie inžinierskeho diela a dokument riadenia diela
Dokončenie taskov In-Progress zo šprintu 3
Úprava designu na webe, mobilná apka
-

Zjednotenie dizajnu
New item file -> doimplementovať

Internacionalizácia
-

UI bude lokálne v XML
Ostatné veci dopyt na server

SR70 – web, backend (mobil najskôr nie? -> možno)
Refaktorizácia
Predbežne – v pondelok po stretnutí s OLTIS retrospektíva na šprint 3
-

Export do inžinierskeho diela hodiť po planning pokri

Planning poker – 18.11.2021 o 18:00

