Stretnutie č. 5
24.10.2016 13:00-15:00
Funtoro laboratórium FIIT
Tím 10 Balooooooon
1. Zúčastnení členovia
 Ing. Michal Valíček
 Bc. Tomáš Urban
 Bc. Martin Oravský
 Bc. Márius Rak
 Bc. Jakub Findura
 Bc. Maroš Frkáň
 Bc. Ján Pánis
 Bc. Dominik Pisarovič, zapisovateľ
2. Plán stretnutia





Retrospektíva z prvého šprintu
Revízia úloh z prvého šprintu
Reštruktualizácia nášho SCRUMu
Návrh User Stories do šprintu č. 2

3. Stav plnenia úloh

Úloha

Zodpovedná osoba

Stav

Tvorenie brainstormingu

Dominik Pisarovič, Martin Oravský

OK

Dokumentácia, beletria

Dominik Pisarovič

In progress

Stretnutie so SOSA

Ján Pánis

In progress

Trello export nech to vyzerá jak má

Márius Rak

In progress

Prihlaska na tp cup

Dominik Pisarovič

OK

Scrum nastudovat

Márius Rak

OK

Flask python

Martin Oravský, Jakub Findura

OK

Architektúra firmwéru

Ján Pánis

OK

Analýza UML-RT

Maroš Frkáň

In progress

Premyslieť rádio, pred pýtaním zo SOSY

Tomáš Urban

OK

4. Priebeh stretnutia
Na piatom stretnutí sme sa znovu zišli v plnom počte. Stanovili sme si plán
stretnutia spomenutý vyššie a následne sme presne podľa neho postupovali.
Ako prvý bod sme rozobrali úspešnosť prvého šprintu, našu spokojnosť
a retrospektívne sme si rozobrali jeho priebeh. V ďalšom bode sme si zrevidovali
plnenie úloh a našu efektivitu. V tejto časti sa potvrdilo naše podozrenie, že náš spôsob
scrumovania nie je celkom v poriadku. Veľký čas sme teda venovali reštrukturalizácii
fungovania nášho tímu a rozobrali si ďalší postup.
Ako úvod do ďalšieho šprintu sme si predefinovali nové User stories a prerobili
štruktúru delenia Epics, User stories, jednotlivých taskov a celkovo celý product
backlog.
Nové Epicy:
 Zber údajov
 Dohľadanie balóna
 Prístup k dátam
 Propagácia
 Všeobecné a podporné úlohy
 TP Cup
 Dokumentácie

5. Zhodnotenie 1. šprintu a retrospektíva
V závere šprintu číslo jedna sme sa začali zamýšľať nad našou interpretáciou
a samotným využívaním scrumu v našom projekte. Šprint ako taký bol v celku úspešný,
dokončili sme veľké množstvo úloh, rozchodili sme základné prvky hardvéru
potrebného pre náš projekt a taktiež aj analýza nabrala celkom slušný vzhľad.
Avšak scrum ako taký u nás celkom nefungoval. Zle sme si definovali user
stories a následne aj jednotlivé tasky, robili sme veci do radu a nebrali do úvahy
hodnotenie user stories.
1. Čo bolo dobré
 Splnených okolo 35 jednotlivých taskov rozličnej náročnosti
 Rozsiahle spracovanie analýzy
 Rozchodenie základných prvkov hardvéru



Objavenie chybnej adaptácie scrumu na náš projekt a návrh
reštrukturalizácie
2. Čo bolo zlé
 Komplikácie v práci v tíme, nezosúladený tím
 Nedôsledné definovanie DoD pre jednotlivé tasky
 Riešenie taskov ALAP počas celého šprintu
 Nedostatočná komunikácia v tíme

