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Prílohy - 

PROGRAM PORADY 

1. Retrospektíva k predošlému šprintu 

2. Diskusia 

3. Vytvorenie nových úloh pre ďalší šprint 

4. Záverečné ustanovenia 

DETAILY 

V retrospektíve sme zhodnotili priebeh posledného šprintu. 

Po retrospektíve prebiehala diskusia počas ktorej sme rozoberali nasledovné: 

- Lepšie navrhnutie modelu relačnej databázy MSSQL. Rozhodli sme o ponechaní pôvodnej 

tabuľky confiugValues z dôvodu normalizácie dát v databáze. 

- Zhodnotenie jenna triple store databázy. Priradili sme konkrétny element k premennej jobUri. 

- Úprava štruktúry jobExecutable dll na interface. Dohodli sme sa čo bude obsahovať dictionary 

a na zmenení návratových hodnôt z metód na boolean. 



- Rozhodli o sťahovaní dát z buggzili podľa bugov a nie chronologicky podľa klientov. Z dôvodu, že 

možno nestiahneme z projektu všetko. Takto budú vždy kompletné aspoň jednotlivý bugy a nie 

len časť toho čo komitoval používateľ. 

- Nájdene riešenia pre popup okno v deamonovy.  

Po diskusii sme dopĺňali a upravovali jednotlivé user stories v backlogu. Po úprave sme im prideľovali 

story pointy. 

Úlohy, ktoré sa nedokončili sa presunuli do ďalšej iterácie.  

Presunuli sme US z backlogu do novej iterácie a vytvorili sme k nim tasky. 

Zákazník navrhol vytvorenie prvého míľnika. Je načasovaný na 10 týždeň v semestri. Za prvý míľnik sa 

pokladá základné všetkých komponentov v projekte a ich vzájomné prepojenie a komunikácia. Tak aby 

bola zabezpečená základná funkcionalita v projekte. 

Na záver sme sa dohodli na tom, že najbližší šprint bude z dôvodu zložitejších úloh a sviatku až 

dvojtýždňový. Počas neho sa uskutoční jedno stretnutie aby sme sa informovali o progrese 

v jednotlivých US. Toto stretnutie sme dohodli na 3.11.2016 o 10:00 v Jobsovom štúdiu. 

 


