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Rekapitulácia týždňa
Adam
Robil som code review staging vetvy (dlhšie to trvalo – veľa súborov), kvôli neurónkam som sa k ničomu
inému nedostal, teraz chcem dorobiť minimálne shipment.

Ivan
Nahodil som najnovší master (zmergovanú vetvu) na team13, potom som sa s tým ešte hral a testoval
som si tie veci, čo sme robili.

Robo
Dorábal som nejaké veci pri Shipmente, aby sa to dalo pushnúť Majovi, teraz naňho trochu čakám
(generalizujeme shipmenty a cargá do Packagov), trochu som pokročil so shipment updatom (hotové
layouty), ale kvôli AASS som to tiež úplne nestihol dokončiť; filtre: videl som, že FE ich už má v reviewe
(čakal som na FE), takže na to sa vrhnem ďalší týždeň.

Majo
Robil som na generalizovaní shipmentu a carga do packagu, už to cca hotové je, ale nemal som ešte
čas commitnúť a pushnúť to – spravím, aby na tom Robo mohol robiť – nejaké veci ešte budú na úpravu
(nie je všetko ideálne), ale poväčšine to približne funguje.

Samo
Frontend – login by mal byť v podstate hotový, začal som na mapkách – tie by mali byť pomerne
jednoduché; analýzu blockchainu mám viac-menej done, ale na úpravy blockchainu potrebujem
virtuálku – môj večný problém; kvôli neurónkam som tiež príliš veľa nestihol.

Jozef
Vernostný systém je hotový, už aj nahodený na team13, drobná úprava kategorizácie tiež (čaká na
review v preview vetve); re: pripomienky OLTIS-u, grafické veci už hotové boli, preklik z itemu na
shipment... vyhľadávanie/rozdelenie QR-ka na I/C/S už tiež na masteri (asi aj team13), úpravy
filtrovania čakajú na review. Pri generovaní QR kódov som sa včera zasekol – neviem, ako to spraviť
(doplniť ku QR-ku text), to budem prenášať. Odstránenie všetkých chýb v konzole – zatiaľ nebol čas.

Retrospektíva predošlého šprintu
Adam
Keďže som tento šprint v podstate len testoval a robil code review (implementačne takmer nič) a
blokovali ma iné predmety, nespravil som toho príliš veľa – zmiešané pocity.

Ivan
Za mňa tento šprint veľmi úspešný – nemal som toho veľa, ale stihol som všetko, neprenášam nič; za
backend už robíme hlavne dokončovanie, support atď., keďže na konci ďalšieho šprintu odovzdávame
(snáď) plne funkčnú verziu.

Robo
Tento šprint... "eh", síce som odviedol celkom dosť roboty (ešte na tom dokumente na IIT.SRC +
implementácia shipmentu a pod.), ale tie výstupy (ako tú handlerskú appku vlastne prekopávame za
behu) nie sú tak veľké, ako by sme chceli + ma tiež blokovalo najmä AASS.

Majo
Podobne ako vravel Robo – roboty na appke bolo odvedenej viac, než by ukazovali výstupy, ktoré zatiaľ
máme – trochu mínus tohto šprintu, ale inak v pohode; myslím, že by sme appku do budúceho šprintu
snáď mohli stihnúť +- dokončiť na testovanie.

Samo
Ja popravde tiež nie som úplne spokojný s výsledkami za tento šprint, blokovali ma iné predmety, ale
dalo sa spraviť viac.

Jozef
Bolo tam celkom dosť naplánovaného a stihol som takmer všetko (až na chyby v konzole, ktoré som
plánoval prenášať – radšej prioritne dorobiť veci, na ktoré ľudia čakajú); ostali ešte QR kódy (ako
vravela appka, frustrujúce – veľa odvedenej roboty a málo viditeľné výstupy), ale naplánované
(množstevne/effortom) to bolo celkom dobre, ani priveľa, ani primálo.

Diskusia
•
•
•
•

•

Majo: aké sú dĺžky autorizačného a refresh tokenu? Hádže nejako pričasto error 401
o refresh: 43200s = 12h – malo by byť aspoň 30d (2592000s), zvýšime
Adam: ako si vykazujete čas strávený na code review?
o spravidla nijako, ak je code review pomerne rýchly
Jozef: na S-Chain a Team13 sú rovnaké či rozdielne verzie?
o S-Chain je nejaké 1-2 commity pozadu, môžeme nahodiť najnovšie
Jozef: ako BE pridáva logo do QR-ka? Z tej Base64 už na FE neexistuje nikde nevidím spôsob,
ako tam pridať ďalšie info
o sub-Q: prečo to FE vôbec treba vedieť? sub-A: FE tam má pod QR-ko pridávať ešte aj
content ako human-readable text (string)
▪ to by mal robiť skôr backend a rovno vracať vygenerovaný QR obrázok aj
s textom pod ním, FE iba volať endpoint <- spraví sa to takto
Adam: "Robo features" – komu vystaviť aké endpointy ohľadom zmeny stavu?
o manufacturer: shipment, carrier: shipment + cargo

Plán práce na nasledujúci šprint
Mobile
•
•
•
•
•
•

dokončenie prenášaných taskov (upravenie filtrov, dokončenie updatov shipmentu + carga =
rovno generalizácia na package; pridávanie itemov do shipmentu / shipmentov do carga)
task "implementácia shipmentu pre dopravcu" sa ruší (prejde do generalizovaného)
rozlišovanie QR podľa typu (I/C/S)
premapovať HomeFragment na QR reader – rovno stihnuté na stretnutí
in-cache filtrovanie carrierCompanies podľa názvu
na neskôr (posledný šprint?) – refaktorizácia appky, code style atď. – momentálne je dosť
rozbitý, ale nie je úplne čas a nervy to riešiť pri týchto pomerne hektických taskoch

Backend
•
•
•

"appka features" – podpora pre appku
testy pre Shipment a Cargo services
úprava QR obrázkov, aby pod nimi bol zobrazený human-readable text

Frontend
•
•
•
•
•

dokončenie prenášaných taskov (, v backlogu už takmer nič nie je)
dokončenie internacionalizácie
úpravy úvodnej stránky + FAQ (aj hev sač e prodakt)
SR70 nefunguje pri shipment update (nie sú tam príslušné polia) – fix?
errory v konzole

Blockchain
•

analýza a optimalizácia

