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Rekapitulácia týždňa
Adam
Od minula som pracoval na "Robo features" – shipment veciach; pridal som, že aj manufacturer vie
fetchnúť históriu lokácie shipmentu, endpoint na zmeny do validných stavov; začal som si študovať
veci na pridávanie textu pod QR-ko.

Ivan
Celý týždeň som robil unit testy – API service, itemy (vytváranie z produktu, updatovanie etc.),
produkty (vytváranie, pridávanie podproduktov), shipmenty (vytváranie, pridávanie itemov,
prepínanie stavov, zmena carriera, ak je momentálne v cargu etc.); chýbajú testy na cargo a základ by
mal byť celý hotový a autotestovaný.

Robo
Venoval som sa primárne dvom taskom, 1) internacionalizácii a úprave resource stringov v oboch
appkách, doprekladal, zjednotil preklady a casing a štrukturoval som obe appky; 2) úprave filtrov pre
package, tam bola zmena z ceny na dátum od-do – tá by mala byť celá hotová, ale včera som to
nemohol otestovať (mimo internetu, VM-ku momentálne kvôli Hyper-V kvôli diplomovke rozumne
nerozbehám). Na ďalší týždeň zostáva prípadné zapracovanie zmien v resource stringoch, kým na
appkách ešte robíme + rozlišovanie QR kódov podľa I/C/S, keďže chceme QR reader hodiť ako home
screen do handlerskej appky.

Majo
Ešte minule som QR reader som hodil na Home fragment, teraz som sa sústredil na dokončenie vecí
cargo/shipment, na ktoré mi ešte Robo posunul nejaké layouty; k tomu rovno pripomienky:
momentálne sú endpointy pre package (shipment/cargo) update rozdelené na štyri časti (všeobecné
info, pozícia, carrier company, stav), backend podľa diskusie z minulého týždňa mal pridať jeden
zovšeobecnený, ktorý by pokrýval všetky štyri – bude sa robiť, nebude? (diskusia spojená s debatou o
input formáte – pozri nižšie, výsledok: áno); neexistuje tiež endpoint pre všeobecný update state-u, dá
sa vyslovene len prepnúť do delivered alebo cancelled – ak existuje endpoint na vrátenie valid states,
do ktorých by sa malo dať prepnúť, mal by asi existovať aj všeobecný state update endpoint.

Jozef
Rollbackoval som záležitosti k tomu generovaniu QR kódov, ako sme sa bavili minulý týždeň, až na
jednu vec som dokončil internacionalizáciu na úvodnej stránke a upravil FAQ, začal som pomaly
odstraňovať chyby a warningy v konzole na frontende.

Samo
Pracoval som na refresh tokenoch na logine, fixovanie bugov pri shipmentoch; analýza blockchainu
a optimalizácia ešte zostáva.

Diskusia, návrhy
•

•
•
•

•

•
•

•

Majo: ako validné stavy pre úpravu by endpoint mal vracať aj tie, v ktorých sa shipment/cargo
práve nachádza (bez zmeny)
o opraví sa
Adam: QR code – ako by mal vyzerať ten text pod ním?
o (po diskusii vyriešené priamo na mieste, hotové)
Majo: kamera – drobný bug pri orientácii v PC emulátore (chybová hláška sa zobrazí s
nesprávnou orientáciou)
všetci: input formát pre shipment/cargo update endpoint – asi by to mali byť skôr stringmapy
*iba* updatovaných hodnôt, ale je otázka, či sa to takto stihne upraviť načas
o dlhšia diskusia – výsledok: BE sa to pokúsi spraviť takto, mobilná appka začne s
implementáciou cez stringmapy
Majo: môže si getnutie pozície z mapy vziať a implementovať Robo?
o R: OK, hoci závisí od času pushu (ak až cez víkend, možno to do utorka nestihnem
dokončiť kvôli iným povinnostiam)
na web by sa hodilo doplniť nejaký screen pri verifikačnom e-maile
o FE: doplníme
ako vyriešiť fetchovanie zoznamu SR70 / UN/LOCODE v appke?
o endpoint na filtrovanie podľa krajiny; bude sa robiť pri každom dopyte (necachuje sa
v appke)
čo všetko sa bude dať meniť v shipment/cargo update? Všetko ako na web frontende?
o áno, zostane celý shipment update (vrátane destination/origin)

Vyžiadaný hovor s firmou OLTIS (priamo počas stretnutia)
•

•

vypršal poslaný invite do GitHub organizácie pre V. Patrasa (nestihol prijať počas 7 dní), treba
znovu poslať
o vybavené počas stretnutia
vysvetlené úvodné pokyny k nastaveniu a spusteniu serveru, blockchain databázy atď.

Práca na ďalší týždeň, nové úlohy
•
•
•

BE: nahodiť UN/LOCODE kódy, pridať podporu vrátane endpointu na získavanie podľa krajiny
o Ivan
BE: vytvoriť generalizovaný endpoint na update, berúci stringmapu
o Adam – možno sa tiež nestihne (pozri bod diskusie hore)
appka: implementovať getovanie pozície z mapy
o Robo (prevzaté od Maja)

