
A.22 Zápis č. 21 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 20.4.2015
Autor: Bc. Dušan Cymorek
Overovatel’: Bc. Slavomír Šárik

A.22.1 Poznámky zo stretnutia

• Postupne sme si prešli stav riešenia úloh z 11. šprintu

– Pet’o pripravoval propagačné videá na IIT.SRC, upravoval nastavenie upozornení na
prihlásenie a pokúšal sa aktualizovat’ datatables, no zatial’ neúspešne.

– Mišo pracoval na nastavení meta tagov pre Facebook API, aby sa pri zdiel’aní odkazov
prostredníctvom FB zobrazovali správne informácie. Okrem toho pridal tlačidlo na
editáciu profilu do profilu používatel’a a pripravil plagát na IIT.SRC.

– Štefan pridal možnost’ vloženia viacerých dotazníkov pre jednu úlohu. Tiež pridal
nový stav partially editable, ktorý umožňuje editovat’ niektoré nekritické parametre
úlohy aj po jej zverejnení. Cez víkend pridal automatické rozpoznávanie http odkazov
v popise úlohy, inštrukciách a komentároch k úlohe.

– Vlado pracoval na oprave chýb a pridal možnost’ zaslat’ žiadost’ o účast’ na úlohe aj
v prípade nesplnenia podmienok. V takomto prípade je na zadávatel’ovi, či takúto
žiadost’ schváli.

– Slavo pridal možnost’ automatického schval’ovania žiadostí o účast’ na úlohe, vytvoril
a presmeroval administrátorské emaily na Google Groups, opravoval chyby, a tiež sa
spolu s Mišom pokúšali nasadit’ Gzip.

– Dušan prepracoval spolu so Slavom chybové stránky (404, 500), ktoré majú odteraz
jednotný dizajn a obsahujú krátky opis vzniknutého problému spolu s uvedením,
že o chybe boli informovaní administrátori. Okrem toho sa tu nachádza možnost’
vrátit’ sa na hlavnú stránku aplikácie. Dušan pracoval tiež na oprave chýb, pridávaní
pomocných textov, drobnom zlepšení zobrazovania rozpočtu úlohy, refaktore user

views a príspevku pre robime.it.

• Vlado tlmočil postrehy z používania systému od svojho kamaráta. Hlavnou pripomienkou
bolo to, že po vyplnení dotazníka je potrebné odoslanie výsledkov potvrdit’ tlačidlom,
ktoré však nie je na nižších rozlíšeniach viditel’né v zornom poli používatel’a. K tejto
problematike nám povedal viac Peter. Dohodli sme sa, že po odoslaní dotazníka sa zjaví
modálne okno, ktoré sa používatel’a opýta, či chce odovzdat’ svoje výsledky a ukončit’
prácu na úlohe.
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• Dohodli sme sa, že v prípade, ak používatel’ nespĺňa podmienky a je nastavené automatické
schval’ovanie žiadostí, autor ho musí manuálne schválit’.

• Slavo sa skontaktuje s kamarátom na inej univerzite ohl’adom používania nášho systému.

• Prešli sme si postrehy k IIT.SRC

– Michal prezentoval plagát, boli sme nadšení.

– Peter ukázal prezentačné videá pre zadávatel’a i participanta, opät’ sa stretol s pozi-
tívnymi ohlasmi.

– Dušan predstavil myšlienku vytvorenia propagačných plagátikov, ktoré by sme
rozdávali l’ud’om, ktorí sa pristavili pri našom stánku. Okrem toho spomenul aj
možnost’ vytvorit’ úlohu zahŕňajúcu dotazník ohl’adom prvých dojmov účastníkov
IIT.SRC, aby sme získali cennú spätnú väzbu.

– Dohodli sme sa, že namiesto prezentačného videa z aplikácie vytvoríme prezentáciu
v Powerpointe.

– Dohodli sme sa, že by bolo vhodné zabezpečit’ malé občerstvenie pre návštevníkov
nášho stánku.

• Stretnutie sme zakončili zát’ažovým testovaním testom našej aplikácie.

A.22.2 Stav úloh pre 11. šprint

Okrem úloh uvedených v tabul’ke A.22 pracujeme na priebežnej oprave nájdených chýb v apli-
kácii a predovšetkým príprave na konferenciu IIT.SRC.
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ID Názov Typ Riešitelia Stav Poznámky

1-280 Experiment - zmenšujúci sa box
Problém
s použitel’-
nost’ou

Peter Vytvorená

1-322 Loading helper - d’alšie možnosti Úloha Peter Vytvorená

1-324
Pridat’ vyvolanie a zachytenie
výnimky v upozorneniach

Úloha Peter Vytvorená

1-364 Dashboard - preklik v kalendári Úloha Peter Riešená

1-392
Správa experimentu - Chyba pri
predlžovaní dátumu ukončenia
experimentu

Chyba Peter Vytvorená

1-397
Experiment - zamietnutie výsledkov
- miznutie participantov

Chyba Peter Vytvorená

1-406 Navbar v obchode
Kozme-
tické

Peter Akceptovaná

1-407
Opravit’ odpočítavanie počtu
zostávajúcich znakov
v komentároch

Kozme-
tické

Peter Vytvorená

1-439 Rozbité taby
Kozme-
tické

Peter Znovu otvorená

1-444 Linkovanie značiek a znalostí Úloha Peter Akceptovaná

1-452
Experiment - chyba pri predlžovaní
trvania - experiment prolong

Chyba Vladimír Vytvorená

1-465 Úprava faktúry 2 Úloha Dušan Vytvorená
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ID Názov Typ Riešitelia Stav Poznámky

1-482 Ajax datatables - upgrade na 1.3.0 Výnimka
Peter,
Vladimír

Znovu otvorená

1-488
Filtrovanie používatel’ov pri
vytváraní podmienok

Úloha Štefan Vytvorená

1-492
Chyba počas uploadovania nechá
visiet’ loading bar

Kozme-
tické

Peter Vytvorená

1-494 GZIP pre assets
Funkciona-
lita

Michal,
Slavomír

Akceptovaná

1-507 Oprava ikonky zamietnutia účasti
Kozme-
tické

Štefan Akceptovaná

1-514
Vytvorenie experimentu - návrat
z ankety

Chyba Michal Vytvorená

1-521 User profile error Chyba - Vytvorená

1-522 credit management
Kozme-
tické

Peter Dokončená

1-523 Sidebar - moje experimenty Úloha Peter Akceptovaná

1-524
Nastavenie časov v dashboarde
hádže chybu

Chyba Štefan Dokončená

1-525
Chyby - refaktoring, report cron
chýb, úprava správ

Funkciona-
lita

Slavomír Akceptovaná

1-526
Ikonka splnenia podmienok na
vstup do experimentu ak nie som
prihlásený

Chyba Štefan Dokončená
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ID Názov Typ Riešitelia Stav Poznámky
1-527 Integrácia 11. šprint Údržba Slavomír Riešená

1-528 Propagačné video - aplikácia Úloha
Dušan,
Slavomír

Vytvorená

1-529 Propagačné video - intro Úloha Peter Riešená

1-530 Registrácia - úprava formulára
Kozme-
tické

Dušan Akceptovaná

1-531 Nastavenie upozornení - help text
Kozme-
tické

Dušan Dokončená

1-532 Úprava lokalizácií Úloha Dušan Akceptovaná

1-533 Profil - úpravy
Kozme-
tické

Dušan Akceptovaná

1-534 Retrospektíva k 10. šprintu Úloha Dušan Akceptovaná

1-535 Plagát na IIT.SRC Úloha Michal Riešená

1-536
Vytvorenie prezentačných dát na
IIT.SRC

Úloha
Štefan,
Vladimír

Vytvorená

1-537 Dashboard - propagácia odmien Úloha Peter Vytvorená

1-538 Filtrovanie zoznamu úloh Úloha Vladimír Vytvorená

1-539 Úprava error pages Úloha Dušan Akceptovaná

1-540
Experiment - zobrazenie
zmazaných experimentov nefunguje

Chyba Vladimír Riešená

1-541
Presmerovat’ hromadnú poštu
z admin účtov na Google groups

Údržba Slavomír Akceptovaná

1-542 Likvidácia otravných upozornení Úloha Peter Akceptovaná
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ID Názov Typ Riešitelia Stav Poznámky

1-543
Umožnit’ používatel’ovi zapojit’ sa
do experimentu bez splnenia
podmienok

Úloha Vladimír Vytvorená

1-544 Skvalitnenie UX Úloha Peter Riešená

1-545
Zorad’ovanie v dotazníkoch cez
D&D

Funkciona-
lita

Michal Akceptovaná

1-546
Pridanie odkazu na editáciu
vlastného profilu

Funkciona-
lita

Michal Akceptovaná

1-547 Oprava tabov v dvoch riadkoch
Kozme-
tické

Michal Vytvorená

1-549 Nasadenie odporúčaní Úloha Peter Akceptovaná

1-550 Facebook OG obrázky do hlavičky
Kozme-
tické

Michal Riešená

1-551 Načasovat’ nočné cron joby Údržba Slavomír Akceptovaná

1-552
Sede tlačidlá nie sú dobre vidiet’,
splývajú so šedým pozadím

Kozme-
tické

Peter Vytvorená

1-553
Pridat’ možnost’ vytvorenia
viacerých dotazníkov

Problém
s použitel’-
nost’ou

Štefan Dokončená

1-554
Kontaktné informácie do page
footer

Kozme-
tické

Michal Vytvorená

1-555 Skrývanie search pri užšom navbare
Kozme-
tické

Michal Vytvorená
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ID Názov Typ Riešitelia Stav Poznámky

1-556
Automatické schval’ovanie
participantov

Úloha Slavomír Akceptovaná

1-557
Pridat’ označenie odmeny do
zoznamu experimentov

Kozme-
tické

Dušan Dokončená

1-558
Umožnit’ klikat’ na odkazy
v experimente

Problém
s použitel’-
nost’ou

Štefan Dokončená

1-559
Umožnit’ upravovat’ niektoré polia
v experimente aj po zverejnení

Problém
s použitel’-
nost’ou

Štefan Dokončená

1-560
Prepracovanie vzhl’adu
manažmentu úlohy

Úloha Peter Riešená

1-561 Oprava zobrazovania experimentov Chyba Vladimír Dokončená

1-562 Oprava scrollovania v eshope Chyba Peter Dokončená

1-563
Únos tlačidla na zmenu viditel’nosti
telefónneho čísla

Epic Štefan Akceptovaná

1-564 Príprava na IIT.SRC Úloha

Dušan,
Michal,
Peter,
Slavomír,
Štefan,
Vladimír

Riešená

A
-75



ID Názov Typ Riešitelia Stav Poznámky

1-565 Príspevok pre robime.it Úloha

Dušan,
Michal,
Peter,
Slavomír,
Štefan,
Vladimír

Akceptovaná

1-566 Cron notifikácie pre štart Úloha Slavomír Akceptovaná

1-568 Profil používatel’a - chyby Výnimka Dušan Dokončená

Tabul’ka A.22: Prehl’ad úloh 11. šprintu

A
-76


