
Datepicker

funkčné filtrovanie podľa dátumu

Google

fuknčné prihlásenie (sú chyby)

Filter rádius

nefuknčný (nejde potiahnuť)

API regexy

blacklist slov pridaný
nový endpoint na zápis dát s regexami
chyba, že odstraňuje "c"

Crawler

používa novú službu na ukladanie dát
ako otestovať

Bezpečnosť aplikácie

backend pridané groupy = hotové
frontend pridané = hotové

Config app

spravené, možné vylepšenia

API štruktúra dát

upravené, pomazané hlavičky
neotestované

Šprint 7 (9.11. - 16.11.)

Retrospektíva



Detail jedla

mockup hotový, potrebné vylepšenie (mapa)
nenaštýlované

 

slabé code review

Začať

robiť code review (vždy po commite ohlásiť niekoho)
robiť cez branche v gite
napísať že sa niečo zmenilo, upozorniť
unit testy na service frontend
integračné testy na API na frontende (či sú získané správne dáta)

Skončiť

Pokračovať

Datepicker

datepicker obmedziť len na týždeň (podľa dát)
nerobiť datepicker ale spraviť nejaký návrh na 7 tlačidiel napr. (asi nechať tak)
hlášky keď sa nenachádza jedlo na deň

Šípka späť

šípka späť dlho čaká kým vykoná request
ked si prihlásený šípkou späť nemám možnosť ísť späť na login/registration

Odhlásenie

odhlásenie spraviť tak aby to išlo znovu prihlásiť aj bez refreshu appky (mazať v 
componente)

API regex

API regexy pridanie dĺžky (ak je dlhšie ako niečo preč), 
použiť Elasticsearch na vyhľadávanie či je jedlo možné pridať

Todo



Config

pridať config nie pre enviroment (jednotný súbor pre dev aj prod) (zatiaľ sa nerieši)

Detail jedla

potrebné naštýlovať
vymyslieť čo sa spraví na klik mapy
hodnotenie hviezdičky budú hodnotenie viacerých userov, palčeky budu pre usera (aby 
sme vedeli odporúčať)

Zistené počas šprintu

bamboo je potrebne nastavit pre app
git treba prehodit do bitbucketu
rozhodnut sa ci bootstrap alebo angular material (ako dalej)
loader pri preklikavani appky
zobrazovanie chybovych hlasok
tahat sa nove jedla kazdy tyzden
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