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Priebeh stretnutia

• Zhodnotenie predchádzajúcich úloh: všetky úlohy boli úspešne splnené.

• Odovzdali sme prihlášku na TP Cup.

• Úspešne sme dokončili 1. šprint:

– všetky požadované úlohy boli splnené,

– chceme vytvorit’ automatické premazávanie neaktívnych e-mailov,

– diskutovali sme problém enormného vytvárania záznamov v databáze pri každom
prihlásení (riešenie bolo odložené na neskoršie fázy projektu),

– záznamy v súbore prekladov budeme zorad’ovat’ podl’a abecedy kvôli lepšej pre-
hl’adnosti,

– prechádzali sme si jednotlivé úlohy a vyhodnocovali sme, ktoré sme stihli načas
a s ktorými sme, naopak, mali problémy.

• Musíme si zadefinovat’ proces určený na prehliadky kódu:

– kol’ko % kódu sa náhodne pozrie,

– stanovíme si členov tímu, ktorí budú mat’ túto úlohu na starosti a budú sa striedat’,

– nesmieme zabúdat’ aj dokumentáciu,

– dohodli sme sa, že prehliadky kódu bude vykonávat’ osoba zodpovedná za danú
úlohu.

• Mali by sme si rozdelit’ úlohy pre manažment projektu a produktu.

• Budeme tlačit’ iba niektoré časti dokumentácie, a to po semestri.

• Riešili sme vytváranie a mergovanie branchov na GitHube. Slavo napísal stručný návod
ako postupovat’ v tomto procese.

• Stanovili sme si metodiky potrebné pre predmet MIS/MSI, ktoré použijeme aj v dokumen-
tácií k Tímovému projektu.

• Prebrali sme dokumentáciu, ktorá sa bude odovzdávat’ po 3. šprinte.
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• Brainstormovali sme myšlienku oprávnení na zobrazenie a pridávanie sa do experimentov.
Usúdili sme, že nie je potrebné skrývat’ experimenty a zakazovat’ ich zobrazenie.

• Diskutovali sme potrebu naštudovania si protokolu na prihlasovanie do AIS v našom
projekte (ldap.stuba.sk).

• Musíme vyriešit’ problém prístupu na web cez pevnú siet’.

• Definovali sme si príbehy druhého šprintu, ktorý bude dvojtýždňový (28.10. - 11.11.).

• Dohodli sme sa, že úlohy v YouTracku bude vždy vytvárat’ osoba zodpovedná za danú
úlohu.

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

• Riešenie príbehov druhého šprintu.

• Rozdelenie a priebežná práca na metodikách tímu.

Prílohy

Príloha 1 – Rozdelenie úloh

Úloha Zodpovedná
osoba Riešitelia

Správa experimentu Vlado, Dušan Slavo, Pet’o
Detail experimentu Miro Štefan
Nastavenia – môj profil + vyplnenie Štefan Dušan, Mišo
Notifikácie Slavo Vlado, Miro
Šablóna – profil používatel’a/spoločnosti Pet’o Mišo, Pet’o
Šablóna – stránka experimentu Mišo Mišo, Pet’o
Šablóna – registrácia/prihlásenie Pet’o Mišo, Pet’o

Tabul’ka 0.1: Rozdelenie úloh pre druhý šprint
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