
Sumarizácia prvého šprintu

Sumarizácia prvého šprintu

Calyptites antediluvianum

Tím č. 03 FireAnt

Vedúci tímu: Branislav Pecher, Ivan Srba

Členovia tímu:  Dominik Hančuľák, Peter Mačinec, Simona Miková, Denis Mitana, Vajk Pomichal, Miroslav Sumega, František Šefčík

Dátum vytvorenia:  21.10.2019  

Tento šprint bol špecifický tým, že obsahoval infraštruktúrne a manažérske stories, ktoré zároveň ešte neboli ohodnotené pomocou Story 
points. Vrámci infraštruktúrnych stories sme sa zamerali na inicializáciu frontendu a backendu pre náš webový portál. Zároveň sme na základe 
týchto stories vytvorili jednoduchú funcionalitu umožňujúcu vyhľadanie článkov z centrálneho úložiska na základe zadaného kľúčového slova. 
Tieto funkcionality pre nás predstavovali proof of concept. Poslednou infraštruktúrnou story v tomto šprinte bolo nastavenie kontinuálnej 
integrácie a nasadenia, čím sme si vytvorili prípravu pre ďalší vývoj. Tieto úlohy boli nevyhnutné pre realizáciu ďalších implementačných úloh 
v budúcich šprintoch.

Manažérske stories pokryli úlohy, ktoré sme museli v prvom šprinte riešiť, aby sme vedeli efektívne pracovať v tíme. Dôležitou skupinou týchto 
úloh bolo vytvorenie metodík, podľa ktorých sa teraz v tíme riadime. Ďalšími dôležitými úlohami bolo vytvorenie teamwebu a práca na 
prihláške na TP Cup. Taktiež sa nám podarilo nainštalovať a nastaviť nástroje potrebné na prácu v tíme – Confluence a Jira.

Po uplynutí druhého týždňa sme úspešne zvládli prácu na väčšine taskov v tomto šprinte, najmä vďaka priebežnej práci na jednotlivých 
úlohách, dobrej komunikácii medzi jednotlivými členmi tímu a taktiež rozdelením na skupinky frontend, backend a devops, kde v každej 
z týchto skupín bol jeden skúsenejší človek, schopný navigovať a pomáhať ostatným pri riešení úloh. Proaktívny prístup a efektívna 
komunikácia nám pomohli tento šprint úspešne dokončiť.

Stories

Akceptovaná Dôvod neakceptácie

FA-1 Inicializácia backendu pre webový portál Áno -

FA-2 Inicializácia frontendu pre webový portál Áno -

FA-3 Nastavenie kontinuálnej integrácie a nasadenia Áno -

FA-4 Inštalácia a nastavenie nástrojov Jira a Confluence Áno -

FA-5 Metodiky práce Nie Metodika v stave Ready to review



FA-6 Vytvorenie webovej stránky tímu Áno -

FA-19 Registrácia na TP Cup Áno -

Práca na projekte

Počet priradených taskov Počet dokončených taskov Zdôvodnenie nedokončenia Percentuálny podiel na šprinte

Dominik Hančuľák 6 6 - 13%

Peter Mačinec 12 12 - 16%

Simona Miková 7 6 Metodika v stave Ready to review 13%

Denis Mitana 10 10 - 15%

Vajk Pomichal 2 2 - 13%

Miroslav Sumega 8 8 - 15%

František Šefčík 4 4 - 15%

Export úloh z Jiry
Export_uloh_sprint1.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/5996574/Export_uloh_sprint1.pdf?version=1&modificationDate=1573645778636&api=v2


Retrospektíva za prvý šprint

Dátum 21 Oct 2019

Účastníci Dominik Hančuľák ,   ,   ,   ,   ,   ,   Peter Mačinec Simona Miková Denis Mitana Vajk Pomichal Miroslav Sumega František Šefčík

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Aktívny prístup členov tímu pri prideľovaní user stories
Koordinácia scrum mastrom
Identfikovanie kompetencií a zodpovedností v tíme 
(stratifikovanie tímu)

Príprava na ďalší vývoj (CI/CD, produkčný build Angularu)
Pomohlo nám code review
Napísali sme metodiky a riadime sa nimi 

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Snažiť sa mať do stredy v druhom týždni veci pripravené na 
code review
Záver z komunikácie ohľadom úloh zdokumentovať v 
Confluence alebo v komentári v Jire
Chodí nám priveľa notifikácii z Jiry do Slacku

Akcie

Mať do stredy v druhom týždni veci pripravené na code review

Upraviť metodiku komunikácie o diskusiu k úlohám

Záver z komunikácie ohľadom úloh zdokumentovať v Confluence alebo v komentári v Jire

Upraviť metodiku manažmentu úloh o ukončenie šprintu

Vyriešiť problém notifikácií z Jiry 

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~dhanculak
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~pmacinec
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~smikova
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~dmitana
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~vpomichal
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~msumega
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~fsefcik

