
Stretnutie č. 2

Dátum a miesto konania

7.10.2015, 08:00, Jobsovo softvérové štúdio (1.31b) - FIIT

Zúčastnení členovia

• Ing. Viktor Šulák, pedagóg

• Bc. Ondrej Antl

• Bc. Adam Bacho, zapisovateľ

• Bc. Marián Čarnoký

• Bc. Jakub Mrocek

• Bc. Tomáš Rychvalský

• Bc. Katarína Szakszová

Stav plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia

Úloha Zodpovedná osoba Stav

Vytvorenie a návrh loga tímu Ondrej Antl, Adam Bacho OK
Vytvorenie web stránky tímu Jakub Mrocek OK
Git repozitár Marián Čarnoký OK
Server tímu Tomáš Rychvalský OK
Šablóna zápisníc Katarína Szakszová OK
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Stručný priebeh stretnutia

Na stretnutí tímu sme tentokrát rozoberali hlavne technológie, ktoré budeme počas
vývoja projektu používať. Išlo hlavne o úložisko dát a kódov, ku ktorým ako tím
musímemať spoločný prístup. O všetkých technológiách sa demokraticky hlasovalo,
aby neboli v budúcnosti konflikty. Počas stretnutia sme si zvolili zástupcu tímu
v oblasti PR ako aj nášho tímového manažéra. Dôležitou časťou stretnutia bolo
spojazdnenie Redmine nástroja vedúcim tímu ako aj pridanie všetkých členov tímu
do skupiny. Dohodli sme sa, aké kroky budeme prevádzať v konkrétnych nástrojoch
a ktoré úložiskové služby budeme používať na konkrétne dáta.

Výsledky stretnutia

V bodoch uvádzame všetky dohody, ktoré sme na stretnutí uzavreli:

• úložisko a zdielanie kódov - zvolený Bitbucket

• názvy behov - behy budú nazvané po produktoch firmy McDonald’s

• základné tímové úložisko na väčsie súbory GoogleDisk

• dokumentácia - zvolený nástroj LaTeX s použitím existujúcich šablón

• hlavný programovací jazyk projektu - zvolený jazyk C#

• hlavný 3D modelovací nástroj projektu - zvolený nástroj Unity3D

• monitorovanie časovej aktivity na projekte - zvolený nástroj toggl

• hlavný komunikačný chatový nástroj tímu - zvolený nástroj slack

• tímový manažér - zvolený člen Jakub Mrocek

• tímový PR - zvolený člen Tomáš Rychvalský
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Úlohy do ďalšieho stretnutia

Úloha Zodpovedná osoba Termín

Rozdelenie kompetencíí v tíme celý tím 12.10.2015
Spojazdnenie komunikačných
nástrojov

celý tím 12.10.2015

Inštalácia servera a potrebných
aplikácií

Tomáš Rychvalský 12.10.2015

Preklopenie web stránky na ser-
ver tímu

Jakub Mrocek 12.10.2015
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