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Priorita
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Priradené
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Počiatočný
dátum

Odovzdať do

Story
points

Celkový strávený
čas

% hotovo

Closed

Normal

Nasadenie na edX demo
kurz

Martin Černák

08 Realizmus

2016-03-21

2016-03-28

5

6.83333333333333

100

Vytvorenie demo obsahu
Nasadenie askalotu podla instructor manualu (overenie aj manualu - https://docs.google.com/document/d/1BlhtiVSBBTtlXIpGzvv2QQT0FKBgozLFlmcgL14lAVk/edit?usp=sharing)
Vytvorenie jedneho vzorovych demo uctov
Uprava sample dat
Napisanie paragrafu
Vytvorenie pekneho screenshotu
152

User story

Closed

Normal

Notifikacia do edX rozhrania Ladislav Gallay 08 Realizmus

2016-03-14

2016-03-28

1

2.5

100

Normal

Nasadenie na FIIT

Adrián Huňa

08 Realizmus

2016-03-14

2016-03-19

5

9.0

100

Pocet notifikacii z Askalotu sa zobrazia do edX ako cislo
151

User story

Closed

pomergovat bugy, user stories
pofixovat testy
uprava dat - ponastavovat teachrov a opisy kategorii
nasadit na server
143

User story

Closed

High

Sledovanie (watchovanie)
kategorie na vyssej urovni

Tibor Žuffa

08 Realizmus

2016-03-07

2016-03-28

5

5.0

100

Closed

Urgent

Integracia a validacia FB

Filip Jandura

08 Realizmus

2016-03-06

2016-03-28

3

17.0

100

Ak kategoria nieje list tak to nejde.
Mozu byt rozsiahlejsie testy.
133

User story

1) Pomerne casto chodia chyby tohto typu, treba pozriet co presne sa s tym stalo:
An ActiveRecord::RecordInvalid occurred in users#facebook:
Validácia neúspešná: Facebook – nie je platná hodnota.
app/models/user.rb:132:in `from_omniauth'

2) Treba len skontrolovat ci funguje bez problemov posielanie notifikacii na FB.
3) upravit regexp
od Mareka Grznara pytat FB kluc pripadne blizsie info (marek.grznar@gmail.com)
4) Nefungujuce linky z FB na Askalot
Priamo info od Mareka:

2016-05-15

1/2

ja som tam mal ten bug s notifikaciami na FB, že sa tam nezobrazuje tá linka priamo na tú notifikáciu... tak to ak by si niekomu mohol priradiť... ja mu s tým pomôžem ako budem môcť
k tomu ani nebude treba veľa kódiť... tam je ten problém, že nevieme či rails na našej strane alebo facebook u seba prekladá linku, ktorú mu posielame do iframe na html text a preto sa stane, že keď je tam parameter
&p={notifikácia} tak k nám do controlera sa vráti &ampp={notifikácia} a keďže u nás očakávame parameter p tak to failne... úplne triviálne riešenie by bolo prepísať parameter p v controlery na ampp ale toto sa mi moc
nepáči a ani Paľovi. Čiže treba vyskúmať kde sa to prekladá na HTML a podľa toho zvoliť riešenie. Čiže v podstate pomerne jednoduchý task, možno trochu náročnejší na čas, lebo si bude musieť asi posielať
notifikácie na FB ale to by som tomu dotyčnému aj vysvetlil, že čo a ako.
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