
Sumarizácia siedmeho šprintu

Sumarizácia siedmeho šprintu

Syntaphus wheeleri

Tím č. 03 FireAnt

Vedúci tímu: Branislav Pecher, Ivan Srba
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Do siedmeho šprintu sme zaradili väčší počet User Stories ohodnotených nižším počtom story pointov. Zamerali sme sa predovšetkým na 
zapracovávanie pripomienok od Product-ownerov k dashboardu, vyhľadávaniu a chatbotovi. Pridali sme možnosť vyhľadávania medzi článkami 
a tvrdeniami, čím sme umožnili vyhľadávanie medzi všetkými podporovanými entitami. Na dashboarde sme po vzore zdrojov pridali aj tabuľky 
pre najpopulárnejšie články a tvrdenia. 

V predošlom šprinte sme dosiahli velocity 20 story pointov. Všetky User stories z minulého šprintu sa nám podarilo splniť, teda sme si do tohto 
šprintu neprenášali žiadnu navyše. Do tohto šprintu sme zaradili viac User stories, po ohodnotení bola predpokladaná velocity tímu 21 story 
pointov. Do šprintu sme zaradili aj pravidelnú story obsahujúcu aktivtiy opakujúce sa v každom šprinte, ktorá nie je ohodnotená a samostatnú 
story pre zistené chyby, ktoré sme v minulosti odhalili a bolo potrebné ich opraviť. Všetky stories z tohto šprintu sa nám podarilo splniť a tak 
sme dosiahli predpokladanú velocity 21 story pointov.

Oproti minulému šprintu sa nám podarilo zefektívniť komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu, ktorá bola kľúčová pre integráciu 
jednotlivých úloh. Počas budúcich šprintov nemôžeme zabúdať na zapisovanie všetkých prípadných zmien v dohodnutých jsonoch do 
komentárov v Jire a na pridávanie lepších opisov na úrovni úloh a nie story v Jire.  

Stories
Počet Story points Akceptovaná Dôvod neakceptácie

Trending Misinformative Articles 2 Áno -

Trending Misinformative Claims 2 Áno -

List of Articles 5 Áno -

List of Claims 4 Áno -

Aktivity po šprinte - Áno -

Zapracovanie pripomienok k dashboardu 1 Áno -



Zapracovanie pripomienok k searchu 5 Áno -

Zapracovanie pripomienok k chatbotovi 2 Áno -

Bugs - Áno -

Práca na projekte

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

Dominik Hančuľák 5 5 - 14%

Peter Mačinec 10 10 - 15%

Simona Miková 6 6 - 14%

Denis Mitana 1 1 - 14%

Vajk Pomichal 4 4 - 15%

Miroslav Sumega 2 2 - 14%

František Šefčík 7 7 - 14%

Burndown chart

Velocity chart



Export úloh z Jiry
Export_uloh_sprint7.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/11927585/Export_uloh_sprint7.pdf?version=1&modificationDate=1584140440047&api=v2


Retrospektíva za siedmy šprint

Dátum mar 3, 2020

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

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Zefektívnená komunikácia
Spolupatričnosť členov tímu

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Určovať ľudí na Code Review na stretnutiach
Integrácia
Vytváranie pull requestov

Akcie

Zapisovať do komentárov v Jire prípadné zmeny vopred dohodnutých jsonov

Venovať sa taskom priebežne (začať integrovať v piatok)

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

Evidovať si v Jire závislosti medzi taskami

Integračné veci riešiť v rámci stories

Vytvárať pull requesty ASAP po dokončení kódu

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
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