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Stručný Priebeh a Výsledky Stretnutia

 
Standup:
Maťo: parsovanie question, problém žiadny
Jana: úprava obrázka, aby reviewer nevidel buttony a aby sa tam isto nemohol 
dostať, problém žiadne ale prejsť dokument
Marek: vytvára control objectivy, prlánuje to dorobiťpo prípade pomôcť
Barbora: zrobila fixtures , je to na modely závislé, bude robiť ten task na 15 
controlom, problém s fixtures
Denis: model, problém žiaden



Jakub: fixnutá vec na importovanie stránky, čítal TP cup článok, bude robiť import 
controlov a riešiť či má niekto problém
Mišo: GUI mágia, dorobiť type value a magické veci a či to môže robiť s regexami??

Diskusia:
1. Problém s písaním standupov
2. Značiť issues, dávať záznamy
3. Barbora: ako majú byť delené fixtures ? = po schémach, dať userov, nejaký 

skript- dať to všetko zvlášť 
4. Bugy 

4.1.#31- compare, neporovnávať načaté schémy?? Využívať porovnávanie 
schémy pri reviewovaní?? isNull- fix

4.2.#32- opravené
4.3.#33- zväčšiť time-out a ošetriť

5. Michal– GUI
5.1.  Warning
5.2.  Nepomerný nadpis
5.3.  Neaktívne tlačidlá
5.4.  Chýbajú JS
5.5.  

6. Marek- parsovanie v bodoch, zátvorky nechať? LRB zameniť zátvorkami
7. Model

7.1.Control obj – type, nechať a statusy zrobiť ako tabuľku?? nie
7.2.New, approve, rejected– metrics, securitty atributes
7.3.New, approve, rejected, rework, 
7.4.Control objective – new, generated, approved, rejected, rework
7.5.Security atributes- rework control obj
7.6.Control approve len ked je obsah approve alebo rejected nie rework new
7.7.Schema – status=+published
7.8.EditRights – 4 stavy 

8. Obrázok- ontology manager,  
9. Ideme do Pivovaru Patrónka 
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