
Stretnutie č. 5 

15.03.2017 16:00-18:00 
 Funtoro laboratórium FIIT 

Tím 10 Balooooooon 

 

1. Zúčastnení členovia 

 Ing. Michal Valíček 
 Bc. Tomáš Urban 
 Bc. Martin Oravský 
 Bc. Jakub Findura 
 Bc. Maroš Frkáň 
 Bc. Ján Pánis 
 Bc. Dominik Pisarovič, zapisovateľ 

 

2. Plán stretnutia 

 Rekapitulácia práce v šiestom šprinte 

 Doplnenie user stories v product backlogu 

 Ohodnotenie User stories 

 Výber user stories do 7. šprintu 
 

3. Priebeh stretnutia 

Stretnutie sme začali v plnom počte vo Funtoro laboratóriu. Ako prvý bod programu sme 

viedli diskusiu o práci počas 6. šprintu. 

Ďalej sme sa venovali Product Backlogu. Prešli sme si jednotlivé user stories, 

zrekapitulovali ich dôležitosť a doplnili nové user sotries. Po ohodnotení jednotlivých user 

stories pomocou scrum planning pokru sme si každý povyťahovali dôležité stories do šprintu. 

Individuálne sme si ich rozdelili na tasky a definovali Definition of Done. 

Vybrané User Stories: 

 DB2 Chcem majáčik na jemné dohľadanie balónu (SP8) 

 PUx.y TP Cup článok(SP1) 

 Predpoveď dopadnutia balónu na mape(SP3) 

 zobrazenie zaujímavých bodov/miest na mape(did you know?)(SP5) 

 Grafy, s Martinom sa dohodnúť na timestampe(SP8) 

 Kontrola hardvérového pinu hardvérovej karty(SP1) 

 Watchdog timer(SP5) 



 Zoznam súčiastok na objednanie Michalovi(SP3) 

 CSV so zaujímavými faktami(SP8) 

 Úprava python kódu prijímača(SP5) 

 Zmena odkazov na webe(SP3) 

 

Šprint review a retrospektíva 6. šprintu 

 Jano 
o  Premigroval hardvér z una na megu 

o  implementoval softvér na novú platformu 

o  testoval nový modul 

 Dominik  
o Doladil majáčik, stačí už len smerovú anténu a silnejší zdroj pre rfc 

moduly 

 Maroš 
o  Prerobil or mapovač z databázy 

 Jakub 
o  Pozeral grafové knižnice, na stránke to má nahodené, už len backend 

o  rozbehal sokety po pol roku aby išli realtime  

 Martin 

o  rozbehal účty na Twitteri a Facebooku, telka bude 

 Tomáš 

o  Vyhľadal veľa zaujímavých faktov pre propagáciu 

 
1. Čo bolo dobré 

 Doladená funkcia majáčika 

 Premigrovaný hardvér 

 Vytvorenie nového modulu 

 Testovanie 

2. Čo bolo zlé 

 Veľmi neskoré začatie úloh 

 Nerovnomerne rozložená práca v tíme 


