Scrum

pogrubiony tekst - punkt programu który bedzie na jednym slajdzie, ponizej podpunkty normalną czcionką znajdą się w tresci slajdu
italikiem to co jest do powiedzenia ale nie bedzie na slajdach

Scrum	jest
Lekki
Łatwy	 do zrozumienia
Bardzo trudny do opanowania

Zespół scrumowy
	jest samowystarczalny i niezależny, członkowie powinni specjalizować się w różnych dziedzinach żeby być w stanie skończyć pracę bez pomocy z zewnątrz, jest samoorganizujący się
właściciel produktu
	główny decydent w procesie produkcyjnym, zarządza rejestrem produktu tak zeby w przejrzysty sposób opisywał czym ma sie zając zespół i jest odpowiedzialny za to zeby kazdy członek zespołu rozumiał rejestr. Jest to zawsze jedna osoba stawiająca wymagania, które musi spełnic projekt.
zespół deweloperski
	ich zadaniem jest dostarczenie na koniec kazdego sprintu gotowego do wydania przyrostu produktu, zespól sam organizuje i zarządza swoją pracą, składa się z członków o róznych kompetencjach, wszyscy są wobec siebie równi i nie dziela się na podzespoły, zespół ma od 3 do 9 członków
scrum master
	wdraża scruma, planuje jego wykorzystanie, jego zadaniem jest dopilnowanie by zespół deweloperski stosował założenia scruma i zadbanie o to by interakcje zespołu z osobami z zewnątrz nie wpłynęły negatywnie na wartość produktu, wspiera właściciela produktu w prowadzeniu rejestru i dba o to by zespół dobrze rozumial jego zapisy, wspiera zespół deweloperski przewodzaąc mu w sprawach samoorganizacji i wielofunkcyjnosści a także usuwa przeszkody hamujące jego postępy

	Rysuneczek
	http://blog.3months.com/wp-content/uploads/2010/01/Scrum-Overview-Diagram.png

Założenia
przejrzystość
definicja ukończenia jasny cel
		członkowie zespołu mają wspólną wizję projektu, brak zamiatania pod dywan i wspólne rozwiązywanie problemów
inspekcja
		klient/zespół jest świadomy postępu w realizacji projektu (wykres wypalania, tablica scrumowa) oraz może co sprint ocenić jakość iteracji ponieważ zdawany jest działajaący prototyp - na ogół robi to mistrz młyna, a przedstawiciel klienta w przypadku poważniejszych problemów
adaptacja
		w przypadku wystąpienia nieprawidłowosci w wykonaniu projektu muszą one być skorygowane jak najszybciej w jednym z czterech punktów przeprowadzania insepkcji, ktore maja miejsce podczas kolejnych zdarzeń składajacych sie na sprint. Sprint ma stała długość czasową przez cały okres trwania prac (na ogół miesiąc), kolejny sprint zaczyna sie bezposrednio po poprzednim, każdy musi zakonczyć sie dostarczeniem kolejnego przyrostu produktu. Podczas sprintu nie zmienia sie ani nie obniza jakościowo jego celu, nie zmienia się skladu zespołu. Sprinty wprowadzają przewidywalność, pozwalaja ograniczyć ryzyko do kosztu jednego miesiąca i zapewniają odpowiednią czestotliwość inspekcji. Właściciel produktu ma prawo przerwac sprint jezeli kontynuowanie prac jest z jakiegoś powodu bezsensowne, ale zdarza się to niezwykle rzadko.
planowanie sprintu
			spotkanie zespołu ograniczone czasowo do dwóch godzin na każdy tydzień trwania sprintu, ustala sie podczas niego co i jak ma zostac zrobione podczas tego sprintu. Spotkanie dzieli sie na dwie równe czasowo częsci: w pierwszej własciciel produktu przedstawia rejestr produktu zespołowi deweloperskiemu, po czym cały zespoł pracuje nad zrozumieniem zadań przewidzianych na ten sprint. Ostatecznie to zespół deweloperski decyduje które zapisy rejestru zrealizuje; w drugiej cześci zespół deweloperski organizuje sobie plan pracy i definiuje sposób wykonania poszczególnych elementów rejestru produktu tworząc rejestr sprintu, zespół deweloperski może renegocjować z włascicielem produktu elementy rejestru sprintu, a także zaprosić na spotkanie osoby z zewnątrz aby skorzystać z ich wsparcia.
codzienny scrum
			codzienne 15 minutowe spotkanie zespołu deweloperskiego odbywające się zawsze w tym samym miejscu i o tym samym czasie, podczas ktorego każdy czlonek zespołu mówi o tym co zrobił od ostatniego spotkania, co zamierza zrobić do następnego i jakie ewentualne przeszkody stoja mu na drodze. W spotkaniach biorą udział tylko czlonkowie zespołu developerskiego, pozwalają one ocenić im postęp prac, poprawic komunikację, wyeliminować przeszkody i szybko podjąć decyzje. 
przegląd sprintu
			nieformalne spotkanie przeprowadzane na zakończenie sprintu podczas ktorego prezentuje się pracę wykonaną podczas sprintu, uaktualnia rejestr produktu i dyskutuje o tym co możnaby zrobić w nastepnej kolejnosci. Trwa max godzinę na tydzień sprintu. Własściciel produktu określa ktore funkcjonalnosści zostały ukończone i prezentuje nowe wpisy rejestru, zespół deweloperski prezentuje swojaą pracę i napotkane problemy podczas jej realizowania oraz odpowiada na pytania właściciela.
retrospektywa sprintu
			konczące sprint spotkanie trwające nie wiecej jak 3 godziny na miesiąc sprintu, zespół deweloperski omawia podczas niego zdarzenia minionego sprintu i planuje wdrożenie ulepszeń do swoich metod pracy.
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