
Retrospektíva k šprintu č.5
_______________________________________________________

Dátum: 12.12.2016

Čas: 16:00 - 19:00

Miestnosť: FIIT STU, 3.28

Prítomní: Ing. Peter Krátky
Ing. Ján Sukeník
Bc. Mária Dragúňová
Bc. Matej Červenka
Bc. Matúš Salát
Bc. Martin Šidlo
Bc. Lukáš Šimek
Bc. Ondrej Kudláč

Zhodnotenie šprintu:

START

 Vyskúšať písať dokumentáciu vo OneDrive
 Výber nástroja na kontinuálnu integráciu
 Konfigurácia systémovej integrácie
 Využívať "Code reviewer" - nová 

funkcionalita na GitHube
KEEP  Pokračovať v písaní testov
STOP  Prestať používať WordOnline



Burndown chart: 

Zelená krivka znázorňuje ideálny priebeh a progres šprintu. Modrá krivka
predstavuje náš reálny progres, ktorým sa naša práca počas prvých dvoch
týždňov uberala. V prvej polovici šprintu sme na väčšine úloh mali vo fáze
rozrobenia,  preto  sa  nám modrá  krivka  nehýbala.  V  druhej  polovici  sa
začali postupne jednotlivé tasky presúvať do sekcie "To Verify", čo spôsobili
kladné  zmeny  v  grafe.  Na  konci  šprintu  sa  nám  dokonca  podarilo
predbehnúť ideálnu prácu počas šprintu a vúplnom závere sme úspešne
dokončili  všetky  stanovené  úlohy  a  dodali  kvalitne  spracovanú  novú
iteráciu projektu.



Comulative flow:

Dve  najbledšie  oranžové  farby  reprezentujú  tasky,  na  ktorých  sa  stále
pracuje.  Bledomodrá  farba  predstavuje  tasky,  ktoré  sú  pripravené  na
otestovania  a  zaradenie  do  sekcie  "Done".  Tmavšia  modrá  predstavuje
tasky,  ktoré je potrebné verifikovať zo strany produkt ownera. Posledné
zelená farba predstavuj tasky, ktoré sú splnené. Už v polovici šprintu sa
nám podarilo úplne dokončiť niektoré z úloh a presunúť do sekcie "Done".
V tomto šprinte sa nám v dostatočnom predstihu podarilo zvládnuť všetky
tasky, čo znamenalo, že už pár dní pred ukončením šprintu bola väčšina
taskov posunutá na verifikáciu alebo bola dokončená.

Celkové zhodnotenie:

Išlo síce len o týždňový, ale nijako sa to neodrazilo nad kvalitou v dodanej
iterácií. Počas šprintu sme všetci pracovali na svojich taskoch a úspešne
sme ich zvládli  všetky dokončiť.  Vo veľkej miere sa pracovali  hlavne na
vytváraní testov a správnym a hlavne rýchlim nájdením ideálnej cesty v
sklade. Obe tieto primárne úlohy boli zvládnuté. Hľadanie cesty v sklade
bola  predvedené  product  ownerovi  a  schválené  z  jeho  strany.  Celkovo
tento krátky šprint považujeme za veľmi úspešný.


