Zápis č. 11 zo stretnutia tímu č. 13
Autor:

Bc. Jozef Harinek

Dátum:

15. 1. 2014

Čas stretnutia:

9:00 – 12:00

Miestnosť:

3.08

Vedúci stretnutia:

Ing. Ivan Srba

Prítomní:

Ing. Ivan Srba
Bc. Rastislav Dobšovič
Bc. Marek Grznár
Bc. Jozef Harinek
Bc. Samuel Molnár
Bc. Peter Páleník
Bc. Dušan Poizl
Bc. Pavol Zbell

Priebeh stretnutia
Pripomienky k dokumentácií
•

Manažment monitorovania
◦ Chýbajú burn-down grafy.
◦ Monitorovať jednotlivé šprinty – vyhodnocovať kto koľko pracoval, čo sa stihlo, čo sa
nestihlo.

•

Preberací protokol – musí obsahovať presný popis toho čo všetko sa preberá, zaznačiť počty
strán, stav produktu.

•

Viac ako na opis jednotlivých User stories sa zamerať na Big picture celého projektu.

•

Zväčšiť písmo v dátovom modeli.

Produkt
•

Do tabuliek questions a answers pridať stĺpec so sumou hlasov, podľa ktorého sa budú
odpovede, resp. otázky v zozname zobrazovať.
◦ Spraviť na to concern, vytvoriť callback.

•

Gravatar – skúsiť použiť to čo majú na Githube, alebo nastaviť priehľadnosť aktuálneho
riešenia.

•

Chyba s históriou – zatiaľ neriešiť.

•

Štatistiky pre učiteľa
◦ Pridať filter rozsahu dátumov.
◦ Zobrazovať priemerného používateľa + smerodajnú odchýlku, nie koeficienty.
▪ Ivan v Redmine doplní požadované štatistiky.

•

Dizajn – zmeniť úvodné pozadie.

Nové User stories

•

Anonymizácia otázky
◦ Pridať checkbox na nastavenie otázky ako anonymná.
◦ V databáze vyriešiť flagom – interne si uchovať autora otázky.

•

Zmena hlasovania
◦ Skryť možnosť pomocných odpovedí
◦ Zakázať hlasovanie učiteľom
◦ Zobrazovať sumu hlasov, ale pomocou hover-u zobraziť pozitívne a negatívne hlasy

•

Zapojenie učiteľa
◦ Hodnotenie otázky/odpovede na škále s možnosťou vloženia komentáru – modálne okno
(náčrt vo fotke).
▪ Škála bude 5 stupňová (Ivan ešte upresní).
◦ Po odoslaní sa pridá komentár a pri otázke/odpovedi sa zobrazí ikonka prislúchajúca
hodnoteniu.
▪ Ikonky ešte treba domyslieť.
▪ Komentár bude farebne odlíšený od študentských komentárov.
▪ V zozname otázok budú otázky do ktorých zasiahol učiteľ vizuálne odlíšené farebnou
guličkou s tooltipom, kde bude popísaný spôsob interakcie učiteľa.
•

Tri farby guličky, preferencia podľa tohto poradia:
1. Učiteľ pridal odpoveď
2. Učiteľ ohodnotil otázku
3. Učiteľ ohodnotil odpoveď

Nové úlohy do nasledujúceho stretnutia

ID

Opis

767 Lepšie hlasovanie
768 Anonymizácia
774 Zapojenie učiteľa

Zodpovedná
osoba

Dátum
zadania

Predpokladané
ukončenie

Stav

Páleník

16. 1. 2014

31. 1. 2014

Nová

Dobšovič

16. 1. 2014

31. 1. 2014

Nová

Grznár

16. 1. 2014

31. 1. 2014

Nová

