
AskEd - Úlohy

# Front Nadradená

úloha

Stav Priorita Predmet Priradené Cieľová verzia Počiatočný

dátum

Odovzdať do Story

points

Celkový

strávený

čas

% hotovo

117 User story  Closed Normal Administrácia Ladislav Gallay 06 Sentimentalizmus 2016-02-15 2016-02-29 5 11.0 100

Administrator moze menit kontext

Pridat select box pre zmenu kontextu (session premennu)

Administracia pre ucitelov (len kategorie a roly pre svoj kontext - kurz)

116 User story  Closed Normal Redizajn Eva Hnilicová 06 Sentimentalizmus 2016-02-15 2016-02-29 2 9.5 100

Komentare

Paticka upravit a doplnit odkaz na stranku timu

Menu (class container-fluid)

115 User story  Closed Normal Dokumentacia pre edX

userov

Filip Jandura 06 Sentimentalizmus 2016-02-15 2016-02-29 3 5.0 100

Dokumentacia v anglictine pre spojazdnenie a pouzivanie Askalot v edX

(Odkaz na web, kontakt)

Role:

Instruktor

Asistent

114 User story  Closed Normal Hierarchicky zoznam

karegorii

Adrián Huňa 06 Sentimentalizmus 2016-02-15  3 3.0 100

Zistit co vsetko nie je prisposobene univerzalnemu hierarchickemu stromu

Zoznam kategorii - dynamicke prisposobovanie poctu urovni

Zobrazit celu hierarchiu

Vo forme novej otazky zobrazit celu hierarchiu (askable a list)

85 Bug  Closed Normal Context + share Tibor Žuffa 06 Sentimentalizmus 2016-02-09   15.5 100

Context + share treba aplikovať aj na zobrazenie zoznamu v global view (pri zobrazení otázok v unit view som to už doplnil).

Namiesto zobrazovania všetkých otázok, treba prechádzať kategórie pod súčasným kontextom (ak je share nastavený na true, tak všetky ich verzie toto je už naprogramane) a zobraziť tie otázky.

84 User story  Closed Normal Dynamicky nastavovať

context

Adrián Huňa 06 Sentimentalizmus 2016-02-09 2016-02-29 5 21.5 100

Context treba nastavovať dynamický a aplikovať ho na celý systém.

Pri zobrazení zoznamu kategórii sa kontext nastaví na :root, toto musí byť akademický rok alebo verzia kurzu, v moocs ak sa nepodarí nájsť verziu kurzu (napr. preto, že si používateľ otvoril Askalot na priamo a nie cez

iframe), tak treba nastaviť root + v tom prípade však treba ošetriť, aby fungovalo zobrazenie zoznamu kategórii, pri súčasnej implementácii to nepôjde, lebo kontext bude nastavený o úroveň vyššie.
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