
Zápis zo stretnutia č. 13 

Dátum a miesto konania 
16.2.2017 - FIIT STU 4.26 

Prítomní 
 Ing. Karol Rástočný, PhD. 

 Ondrej Čičkán 

 Šimon Dekrét 

 Dušan Javorník 

 Miroslav Laco 

 Anton Ján Vrban 

Priebeh stretnutia 
 spomienky na minulý semester, na prázdniny 

 vyriešili sa a vyjasnili všetky minulé úlohy 

 ideme si prezrieť všetko, čo máme doteraz 

 vytvárame nové úlohy 

 odhadujeme úlohy 

Poznámky zo stretnutia 
 rozbieha sa HDMI(HDMI 4, 16:9 PC) 

 vytvorili sme feature “synchronizácia zmien taskov z ITM a TFS“ 

 vytvorili sme US „Zmeny stavu tasku vo VSExtension sa prejavia v zmene stavu tasku 
v TFS“ 

o je to o tom, že metóda, ktorá mení stavy tasku vo WebManagemente spraví 
zmenu aj v TFS 

o automaticky updatnúť aj completed time(aj remaining?) 

 navrhujú sa nové dialógy na zadanie strávených hodín prácou 
o vývojár má mať možnosť hodiny upraviť 

 pri vyťahovaní taskov z TFS vytiahnuť aj časy(remaining, completed) 

 vytvorený task vo VS Extension by sa nemal pridávať len do ITMka, ale aj do Issue 
Trackera priradeného ku projektu 

 vytvorená US "Start task vytvorí task okrem v ITM aj v TFS" 

 zamerali sme sa na epic Posúdenie kódu z IDE 
o ideme si pozrieť DevACTs / code review stránku 
o značkovanie kódu 
o Anton dostal za úlohu spraviť code review(zo srandy) 

 treba zistiť, ako vo Visualku pridávať značky vedľa kódu 

 vytvorený feature „Chcem vidiet vo VS značky v kóde“ 
o vytvorený US “Pri riadkoch so značkou je zobrazený symbol“ 



o vytvorená US pri kliku na symbol značky sa zobrazia značky priradené danému 
riadku 

 K refaktoringu sa pridalo aj vytvorenie konvertorov 
o vytvorený US „CC Web bude mať konvertor na konvertovanie ProjectTasku“ 

 Chceme mať namiesto tlačítok panel na boku Visualka, kde sa pridajú (zatiaľ) všetky 
funkcionality nášho VS Extensionu 

 featuru „Poznačenie budúcej práce sme odstránili“ 

 zisťujeme, ako sa ukotvujú značky na text 
o ITMaintenance.Driver.Test SequentialTextualContentResolverTest.cs 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 
... 

Plnenie úloh za týždeň 

 


