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Dátum vytvorenia:  22.02.2020  

Tento šprint bol našim prvým šprintom v letnom semestri. Vrámci User Stories sme sa zamerali na prácu na rozšírení funkcionality dashboardu 
a na integráciu chatbota. Na dashoboarde sme pridali prehľad zdrojov v podobe tabuľky a taktiež sme pridali možnosť vyhľadávania medzi 
zdrojmi. V nasledujúcich šprintoch pridáme podobnú funkcionalitu aj pre články a tvrdenia. Taktiež sa nám úspešne podarilo integrovať do 
nášho systému chatbota, ktorého funkcionalitu sme úspešne overili a je pripravený na pridávanie jednotlivých scenárov v ďalších šprintoch.

V predošlom šprinte sme dosiahli velocity 10 story points, pretože sa jednalo o posledný šprint zimného semestra, ktorý trval kratšiu dobu. 
Tentokrát sme do šprintu  zaradili viac stories. Všetky stories z predošlého šprintu sa nám podarilo splniť. Po ohodnotení  týchto User stories 
dosiahla predpokladaná velocity tímu 20 story pointov. Všetky User stories z tohto šprintu boli akceptované a tak sa nám podarilo dosiahnuť 
predpokladanú velocity. 

Vrámci retrospektívy sme si uvedomili, že po minulom semestri už nenarážame na toľko problémov v tíme. Procesy, ktoré sme si počas 
semestra stanovili a zapísali do metodík sa dodržiavajú a umožňujú nám v tíme efektívne vzájomne spolupracovať. Samozrejme stále sú veci, 
na ktorých môžeme pracovať a zlepšovať ich, ako napríklad vzájomná komunikácia a integrácia medzi backendom a frontendom či 
priebežnejšie venovanie sa taskom, od ktorých sa odvíja práca iných členov tímu. 

Stories

Počet Story points Akceptovaná Dôvod neakceptácie

Trending Misinformative Sources 2 Áno -

List of Sources 8 Áno -

Chat Window Integration and Avatar 8 Áno -

Fix Facebook feedback DP - Áno -

Refaktoring a zdokumentovanie central storage api 2 Áno -



Práca na projekte

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

Dominik Hančuľák 2 2 - 14%

Peter Mačinec 3 3 - 14%

Simona Miková 2 2 - 14%

Denis Mitana 2 2 - 14%

Vajk Pomichal 3 3 - 14%

Miroslav Sumega 3 3 - 15%

František Šefčík 1 1 - 15%

Burndown chart

Velocity chart

Export úloh z Jiry



Export_uloh_sprint6.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/11927567/Export_uloh_sprint6.pdf?version=1&modificationDate=1582328114745&api=v2


Retrospektíva za šiesty šprint

Dátum feb 18, 2020

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

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Refaktoring
RASA
Teambuilding

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Zjednotiť modely a presunúť ich do knižnice
Testovať viac funkcionality na fireant backende
Lepšia príprava opisov úloh a ich integrácie (FE, BE, monant)
Venovať sa taskom priebežne

Akcie

Zapisovať do komentárov v Jire prípadné zmeny vopred dohodnutých jsonov

Venovať sa taskom priebežne

Lepšia príprava opisov úloh a ich integrácie (FE, BE, monant)

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

