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Aenictogiton

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:  23.04.2020  

V našom poslednom šprinte sme sa zamerali na dokončenie posledných dôležitých častí nášho systému. Medzi ne patrilo pridanie posledných 
2 widgetov - prvý, obsahujúci odpovede expertov na otázky a druhý, zobrazujúci najpopulárnejšie články daného zdroja. Okrem toho sme 
pridali podstránku na zobrazenie odpovedí expertov a taktiež bola pridaná funkcionalita na pridanie a upravovanie odpovede. Ako jednu z 
posledných úloh sme do šprintu zaradili pridanie informačnej stránky o našej aplikácii, s popisom funkcií, ktoré ponúka. 

V predošlom šprinte sme dosiahli velocity 20 story pointov. Okrem 3 taskov, ktoré bolo potrebné dokončiť alebo v nich vykonať menšie zmeny, 
sme si z minulého šprintu nepreniesli žiadne User stories. Do tohto šprintu sme sa rozhodli zaradiť 5 User stories s celkovým ohodnotením 17 
story pointov. Okrem týchto stories sme taktiež zaradili do šprintu infraštruktúrnu story zahŕňajúcu úlohy potrebné na uzatvorenie projektu a 
dokončenie aplikácie a ohodnotili sme ju 6 story pointami. Celkovo tak bola predpokladaná velocity 23 story pointov. Podarilo sa nám dokončiť 
všetky stories v tomto šprinte a teda aj dosiahnuť predpokladanú velocity 23 story pointov.

Pri poslednej retrospektíve sme sa snažili vyzdvihnúť veci, ktoré sa nám počas celého tímového projektu darilo robiť dobre a ktoré nám 
pomáhali pri vytváraní finálneho produktu a fungovaní v tíme. Patrila tam najmä komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu, priebežné 
dokumentovanie jednotlivých častí systému, zlepšovanie opisov úloh v Jire ako aj pridávanie komentárov k úlohám. Čo sa týka práce na 
projekte bolo ocenené aj rýchle dodanie urgentných vecí a odhaľovanie a priebežná oprava bugov. Taktiež refaktoring bol vykonávaný vždy ako 
to bolo potrebné a nenechával sa na posledné šprinty. Dobrá práca bola odvedená aj na backende, kde sa testuje každá potrebná funkcionalita.

Stories

Počet Story points Akceptovaná Dôvod neakceptácie

Widget with Expert Answers 4 Áno -

Add/Edit Expert Answer 5 Áno -

Information Static Pages - About This Portal, How it Works 2 Áno -

Articles list widget for source 3 Áno -

List Expert Opinion Requests 2 Áno -

Vylepšenie notifikácií 1 Áno -



Aktivity po šprinte - - -

Finalizácia projektu 6 Áno -

Práca na projekte

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

Dominik Hančuľák 4 4 - 14%

Peter Mačinec 4 5 - 15%

Simona Miková 6 6 - 14%

Denis Mitana 3 3 - 14%

Vajk Pomichal 6 6 - 15%

Miroslav Sumega 3 3 - 14%

František Šefčík 4 4 - 14%

Burndown chart

Poznámka: Keďže sa jednalo o posledný šprint, stories sa akceptovali až o niečo neskôr, po zapracovaní všetkých pripomienok od product-
ownerov.

Velocity chart



Export úloh z Jiry
Export_uloh_sprint11.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/16416771/Export_uloh_sprint11.pdf?version=1&modificationDate=1588979236693&api=v2


Retrospektíva za jedenásty šprint

Dátum apr 28, 2020

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

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Rýchle dodanie urgentných vecí
Dokumentácia
Komentáre v Jire
Komunikácia
Odhalenie a oprava bugov

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Akcie

 

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