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Priebeh stretnutia

• Kontrola úloh z predchádzajúceho týždňa

– vytvorený „papierový“ prototyp (príloha A)

– vytvorený predbežný dátový model (diagram v prílohe B a na Google Drive, textová
verzia na Google Drive)

– vytvorený produktový backlog spolu s prioritou jednotlivých úloh a približným
rozdelením do jednotlivých šprintov

• Riešené úlohy

– diskusia o rozdelení manažérských rolí v tíme

* pravdepodobne bude súvisiet’ s MSI/MIS, o čom sa budeme informovat’

– príprava na 1. šprint

* dekompozícia kl’účových úloh z produktového backlogu zaradených do 1. šprintu
na jednotlivé podúlohy

* hlasovanie o náročnosti jednotlivých úloh

* pridelenie náročnosti jednotlivým úlohám

* zavedenie zodpovedných osôb za jednotlivé úlohy

* rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov tímu (riešitel’ov)

* rozdelenie úloh uvádza tabul’ka č. 0.1

* tieto informácie boli zapísané aj do produktového backlogu

– M. Kompan bol pozvaný na Google Drive a tiež do skupiny na Facebooku

– prebehla krátka diskusia o používaní Perconiku

Úloha
Zodpovedná
osoba

Riešitelia

Jazykové nastavenia Dušan Slavomír

Registrácia nového používatel’a Štefan Slavomír, Štefan
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Úloha
Zodpovedná
osoba

Riešitelia

Autentifikácia používatel’a (štandardne)
(+ obnovenie zabudnutého hesla, overenie
prekročenia maximálneho počtu pokusov)

Slavomír Štefan

Pridávanie experimentov Vladimír Miroslav, Peter

Detail profilu používatel’a Miroslav Dušan, Vladimír

Šablóna - farby, základné prvky Peter Michal, Peter

Šablóna - horný panel, bočný panel Michal Michal, Peter

Šablóny - footer Peter Michal, Peter

Tabul’ka 0.1: Rozdelenie úloh pre 1. šprint

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

• Rozdelit’ jednotlivé podúlohy z úloh medzi daných riešitel’ov

• Zapísat’ jednotlivé úlohy a podúlohy do YouTracku

• Začat’ pracovat’ na jednotlivých úlohách

• Prihláška do TP Cupu
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Príloha A - papierový prototyp

Obr. 0.1: Uvítacia stránka

Obr. 0.2: Dashboard
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Obr. 0.3: Detail experimentu

Obr. 0.4: Profil používatel’a
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Obr. 0.5: Výsledky vyhl’adávania
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Príloha B - predbežný dátový model

Obr. 0.6: Predbežný dátový model
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