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Status: Nowy Data rozpoczęcia: 09 sty 2014
Priorytet: Niski Data oddania:
Przypisany do: % Wykonane: 0%
Kategoria: Szacowany czas: 8.00 godzin
Wersja docelowa: Release TBD
Opis
Tryby pracy:
    -  test --- testuje tokenizację,
    -  test-flag --- testuje tokenizację i modyfikuje flagę Tokens,
    -  db --- zapisuje tokenizację do bazy danych (czyli tak, jak jest do tej pory).

Bez podania trybu pracy należy wyświetlić komunikat o konieczności podania trybu pracy i listę możliwych trybów.

W trybie test wykonywana jest tokenizacja dla wszystkich określonych dokumentów. Dla każdego dokumentu wypisywane jest wiersz:

id_dokumentu status_flagi_tokens status

Gdzie status przyjmuje wartość:
    -  ok -- dokument oznaczony jako gotowy lub zweryfikowany, otokenizowany i zgodny z ponowną tokenizacją,
    -  update_tokens -- dokument oznaczony jako gotowy lub zweryfikowany ale niezgodny z ponowną tokenizacją,
    -  update_status -- dokument otokenizowany i zgodny z ponowną tokenizacją ale status ustawiony na niegotowy, w opracowaniu
lub do poprawy.
W trybie test-flag dodatkowo zostaną zmieniony stats flagi Tokens dla poszczególnych dokumentów:
    -  ok -- bez zmian,
    -  update_tokens --- zmiana na status do poprawy,
    -  update_status --- zmiana na status gotowy.

Historia
#1 - 09 sty 2014 13:48 - Michał Marcińczuk
- Opis updated

#2 - 09 sty 2014 13:56 - Michał Marcińczuk
- Opis updated
- Zmieniono Status z Nowy na Przypisany
- Ustawiono Przypisany do na Adam Kaczmarek

#3 - 03 mar 2014 14:00 - Michał Marcińczuk
- Zmieniono Priorytet z Normalny na Pilny

#4 - 18 sty 2017 13:59 - Michał Marcińczuk
- Zmieniono Status z Przypisany na Nowy

#5 - 10 sty 2018 16:18 - Michał Marcińczuk
- Usunięto Przypisany do (Adam Kaczmarek)
- Zmieniono Priorytet z Pilny na Niski

#6 - 16 lut 2018 15:22 - Michał Marcińczuk
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- Ustawiono Wersja docelowa na Release TBD
- Ustawiono Szacowany czas na 8.00
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