Процес формалне инспекције




Формална инспекција се врши према следећем распореду:
Тим који врши преглед
Пројекат који се анализира (вођа тима и ауторски
тим)
NKIK (Ivana Tomić)

>

ETF Statistics (P.Obradović, “Nevena vrati se!”)

Nevena vrati se! (Predrag Obradović)

>

Movie Track (I.Mumin, “Kernel”)

Kernel (Isidora Mumin)

>

EasyTex (D.Yasir, “TeX Technologies”)

TeX Technologies (Dajana Yasir)

>

Aplikacija za preporuku restorana (S.Bajčetić, “Majonez”)

Majonez (Stanko Bajčetić)
Fantomacani (Tijana Šonjić)
ePSIlon (Marijana Gligorić)
26B (Đorđe Ivanović)
Beli magovi (Aleksa Ivačko)
Monza team (Milan Ilić)
Egressus (Aleksandar Stojkoski)
fsociety (Emanuilo Jovanović)
Neliebers (Nenad Milošević)
David protiv golijata (A.Lazarević)
TOP (Tijana Bekić)
PK Team (Stefan Merćep)
Kuvana rakija (Nikola Bebić)
SPEC (M.Bajalović)
TwoTodo (M.Todosić)
TEAM-O (Marko Mrkonjić)
DreamTeam (Petar Žica)

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

EasyGrani1001 (V.Jakovljević)
PSIći (Z.Radetinac)
MIND (Mina Granić)
EZPZ (N.Šćepanović)
NightByte (Marija Maričić)
MONK (Nikola Spajić)
Dućan (Dušan Pantić)
PSV (Vladimir Milijić)
Kids next door (Maša Savić)
FF (Miloš Dumić)
Shine (Jovan Komatović)
Two strings (Milica Đorđević)
Rekreacija (Marko Janković)

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Team To Go (T.Šonjić, “Fantomacani”)
Akademska društvena mreža (M.Gligorić, “ePSIlon”)
Stan na dan (Đ.Ivanović, “26B”)
Kleopatra veličanstvena - sajt astro analize (A.Ivačko, “Beli magovi”)
Društvena mreža “Top Scout” (M.Ilić, “Monza team”)
Belgrade out - sajt dođagaja u Beogradu (A.Stojkoski, “Egressus”)
Ne Student - veb servis (E.Jovanović, “fsociety”)
Fejsbuk aplikacija “Eventify” (N.Milošević, “Neliebers”)
Elektronski lekar (A.Lazarević, “David protiv golijata”)
Beograd 24/7 (T.Bekić, “TOP”)
Projekat Pet Keepers (S.Merćep, “PK Team”)
Scotland Yard Game (N.Bebić, “Kuvana rakija”)
Usluži me - sajt za oglašavanje usluga (M.Bajalović, “SPEC”)
Informacioni sistem teretane (M.Todosić, “TwoTodo”)
Noob to master (M.Mrkonjić, “TEAM-O”)
Sistem za razmenu znanja (P.Žica, “DreamTeam”)
Sistem za prodaju i iznajmljivanje nekretnina
(V.Jakovljević, “EasyGrani1001”)
Aplikacija “IT POSLOVI I PRAKSE” (Z.Radetinac, “PSIći“)
Tajanstveni deda mraz (M.Granić, „MIND“)
Lemon squeezy (N.Šćepanović, “EZPZ”)
Soft Skill Academy - veb aplikacija seminara (M.Maričić, „NightByte“)
Nutricionistički sajt (N.Spajić, “MONK”)
Sajt kvalitetne hrane - “Apetit bar” (D.Pantić, “Dućan”)
Projektni zadatak PSV (V.Milijić, “PSV”)
Projekat “Urban nomad” (M.Savić, “Kids next door”)
Brže do projekta (M.Dumić, “FF”)
Onlajn igra “ABA Fantasy” (J.Komatović, “Shine”)
Organizator posla za verifikacione inženjere (M.Đorđević, “Two Strings”)
Sajt za sportske aktivnosti (M.Janković, “Rekreacija”)
Audio prodavnica (I.Tomić, “NKIK”)

*Вође тима су задужене да до 22.априла до 20:00 пошаљу све последње верзије
докумената и фајлова (из фаза 1, 2 и 3) вођи тима који врши преглед. У случају да су
фајлови превелике величине, а да ваши репозиторијуми нису јавни, молим да користите у
том случају Dropbox, GDrive или неки други простор преко кога ће проследити материјал.



У случају да неки тим не испоштује слање материјала, молим да вођа тима који треба да
врши преглед пошаље мејл подсетник вођи другог тима, који није послао материјал и
предметном асистенту (CC мејла). За кашњење слања материјала за формалну
инспекцију сваки члан тима добија минус 1 поен (по дану)!



Вођа тима одређује модератора (то може бити и сам вођа тима) и прослеђује модератору
примљене материјале. Модератор врши расподелу преосталих улога према захтевима
процеса формалне инспекције.



Инспектори прегледају распоређени материјал, у складу са задужењима која им је
доделио модератор и попуњавају логове инспектора. Када се то заврши, модератор
организује састанак на коме се врши преглед логова, дискусија и праве одговарајући
извештаји:

o Извештај о дефектима
o Извештај са састанка формалне инспекције
Асистент треба да буде обавештен мејлом о времену и месту одржавања састанка, како
би евентуално присуствовао истом. Састанак може бити одржан и преко Интернета
(Skype, Hangouts или неки други сервис).



Потребно је да логови инспектора и извештаји буду засебни Word или PDF документи,
према формату који је приказан на вежбама.

РОК И НАЧИН ПРЕДАЈЕ:
Све документе настале у процесу Формалне инспекције (Извештаје свих инспектора, Извештај о
дефектима, Извештај са састанка ФИ) компримовати у архиву и послати на адресу
si3psi.etf@gmail.com, након завршеног процеса. Наслов мејла треба да буде: TIM <ime_tima> FR
proces. Такође, све документе поставити и на GIT репозиторијум (подфолдер: Фаза 4)
Вођи ауторског тима је довољно послати ИЗВЕШТАЈ О ДЕФЕКТИМА!
Ово је неопходно урадити да би тим коме сте урадили инспекцију отклонио уочене грешке.
Крајњи рок за први део ове фазе, односно урађен процес формалне инспекције и слање архиве
са документима је: среда, 3. мај 2017. год. до 20:00.
Крајњи рок за други део ове фазе - исправке уочене након процеса формалне инспекције и
слање нових верзија фајлова урађених у претходним фазама ПЗ је недеља, 7.мај 2017. до 20:00.

