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Po co to komu?Po co to komu?

● Używanie systemu kontroli wersji – ważne, ale Używanie systemu kontroli wersji – ważne, ale 
niewystarczająceniewystarczające

● Z czasem przestajemy panować nad tym co się dzieje w Z czasem przestajemy panować nad tym co się dzieje w 
projekcieprojekcie
● Zgłoszenia od klientów (błędy i nowe funkcjonalności)Zgłoszenia od klientów (błędy i nowe funkcjonalności)

● Własne pomysły na przyszłośćWłasne pomysły na przyszłość

● Samodzielnie znalezione błędySamodzielnie znalezione błędy

● Ile czasu zajęło zadanie?Ile czasu zajęło zadanie?

● Ile jeszcze czasu potrzeba do wypuszczenia następnej wersji Ile jeszcze czasu potrzeba do wypuszczenia następnej wersji 
stabilnej?stabilnej?



  

Trac – podstawowe informacjeTrac – podstawowe informacje

● Mimo niskiego numeru wersji (0.12-stable/0.13-dev) bardzo Mimo niskiego numeru wersji (0.12-stable/0.13-dev) bardzo 
dojrzały projekt, rozwijany od 2006 roku przez społeczność dojrzały projekt, rozwijany od 2006 roku przez społeczność 
oraz pracowników firmy Edgewall (http://trac.edgewall.org/)oraz pracowników firmy Edgewall (http://trac.edgewall.org/)

● Napisany w Pythonie jako aplikacja przeglądarkowaNapisany w Pythonie jako aplikacja przeglądarkowa
● Używany przez wiele projektów:Używany przez wiele projektów:

● Wordpress (http://core.trac.wordpress.org/)Wordpress (http://core.trac.wordpress.org/)

● Twisted (http://twistedmatrix.com/trac/)Twisted (http://twistedmatrix.com/trac/)

● Dojo (http://bugs.dojotoolkit.org/)Dojo (http://bugs.dojotoolkit.org/)

● Piwik (Piwik (http://dev.piwik.org/trachttp://dev.piwik.org/trac))

● NASA - Jet Propulsion Laboratory (Laboratorium Napędu NASA - Jet Propulsion Laboratory (Laboratorium Napędu 
Odrzutowego)Odrzutowego)

● Mnóstwo pluginów (Mnóstwo pluginów (http://trac-hacks.org/http://trac-hacks.org/))
● Nie jest związany z konkretną metodyką wytwarzania Nie jest związany z konkretną metodyką wytwarzania 

oprogramowaniaoprogramowania

http://dev.piwik.org/trac
http://trac-hacks.org/


  

Trac – co zawiera?Trac – co zawiera?

Za chwilę – prezentacja wersji „demo”Za chwilę – prezentacja wersji „demo”
● Zarządzanie rozwojem projektu (plany – Zarządzanie rozwojem projektu (plany – 

roadmaps/milestonesroadmaps/milestones))
● Zarządzanie bieżącymi zadaniami (zgłoszone błędy, inne Zarządzanie bieżącymi zadaniami (zgłoszone błędy, inne 

zadania – np. administracyjne)zadania – np. administracyjne)
● Estymacja i śledzenie czasu wykonywania zadań (diagram Estymacja i śledzenie czasu wykonywania zadań (diagram 

Gantta, wykres Gantta, wykres spalaniaspalania))
● Diagramy aktywności developerówDiagramy aktywności developerów
● WikiWiki
● Dostęp do repozytoriów przez przeglądarkęDostęp do repozytoriów przez przeglądarkę
● RSSRSS
● Narzędzia do ciągłej integracji Narzędzia do ciągłej integracji 
● Zarządzanie testami (manualnymi/automatycznymi)Zarządzanie testami (manualnymi/automatycznymi)
● Raporty (SQL)Raporty (SQL)



  

KonkurencjaKonkurencja

● Podobne:Podobne:
● Redmine (Redmine (http://www.redmine.org/http://www.redmine.org/) ) 

● Flyspray (Flyspray (http://www.flyspray.orghttp://www.flyspray.org))

● Prostsze:Prostsze:
● Google Code (Google Code (http://code.google.com/hosting/http://code.google.com/hosting/))

● Github (Github (https://github.comhttps://github.com))

● Bardziej skomplikowane, niekoniecznie lepszeBardziej skomplikowane, niekoniecznie lepsze
● Bugzilla (Bugzilla (http://bugzilla.orghttp://bugzilla.org))

● Mantis (Mantis (http://mantisbt.org/http://mantisbt.org/))

● Launchpad (Launchpad (https://dev.launchpad.net/https://dev.launchpad.net/))

http://www.redmine.org/
http://www.flyspray.org/
http://code.google.com/hosting/
https://github.com/
http://bugzilla.org/
http://mantisbt.org/
https://dev.launchpad.net/


  

Przydatne pluginyPrzydatne pluginy

● http://trac-hacks.org/wiki/MasterTicketsPluginhttp://trac-hacks.org/wiki/MasterTicketsPlugin
● http://trac-hacks.org/wiki/SubticketsPluginhttp://trac-hacks.org/wiki/SubticketsPlugin
● http://trac-hacks.org/wiki/TimingAndEstimationPluginhttp://trac-hacks.org/wiki/TimingAndEstimationPlugin
● http://trac-hacks.org/wiki/TracJsGanttPluginhttp://trac-hacks.org/wiki/TracJsGanttPlugin
● http://trac-hacks.org/wiki/WorkLogPluginhttp://trac-hacks.org/wiki/WorkLogPlugin

● http://trac-hacks.org/wiki/ProjectManagementIdeashttp://trac-hacks.org/wiki/ProjectManagementIdeas

http://trac-hacks.org/wiki/MasterTicketsPlugin
http://trac-hacks.org/wiki/SubticketsPlugin
http://trac-hacks.org/wiki/TracJsGanttPlugin
http://trac-hacks.org/wiki/WorkLogPlugin


  

MasterTicketMasterTicket



  

SubticketsSubtickets



  

TracJsGanttPluginTracJsGanttPlugin



  

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


