Šprint 6 (2.11. - 9.11.)
Retrospektíva
Prihláška do TPCUP
odoslaná

APPKA
Predvedenie aplikácie na localhoste, problém s nastavením rádiusu
Nenasadený regex
Vychytať UI chyby
Nedá sa nastaviť rádius v Appke
Nakodené moqupy a screenflow (nie sú 1:1)

CRAWLER 2.0
Na sťahovanie menu priamo zo stránky
Vytvorenie trvalo asi trikrát dlhšie, ako bolo naplánované
Problém v dátach? Priemerne 3 jedlá na deň a na reštauráciu
Málo reštaurácií (cca polovica zmizla)
Automaticky natiahne dáta o reštaurácii (načíta profil aj menu pri každom requeste)

APPI
Do appi doplniť parsovanie title
Otvoriť novú route (food->proces) ktorá spracuje a uloží

GUI
Problém pri autentifikácii cez facebook
prihlasovanie cez google ešte nie je implementované

Elastic search
Inštalácia - hotovo

Mapping - hotovo
Nefunguje remote prístup - funguje iba na localhoste (je potrebné si to nainštalovať u seba)
Update pri vkladaní - ošetriť duplikáty

TODO
Doplniť možnosť načítať pomocou crawlera menu raz za týždeň
Doplniť spôsob, ako si vypýtať z facebook email (doplniť "email" do scope)
doplniť do APPky:
pri detaile jedla - hlavné je názov jedla a obrázky, mapa vedľa názvu jedla (button)
zmeniť farbu ceny jedla (oddeliť žltú farbu od farby filtra)
GUI moqups - nastavenia používaných miest v profile (Bratislava, Košice, Nitra...)
GUI moqups - doplniť filter na lokalizáciu - pri rozkliknutí lokalizácie sa vejárovito zobrazí
ponuka aj doboku (srdiečko s obľúbenými mestami v profile)
upraviť prvotný screen - najprv prihlásenie, možnosť zaregistrovať sa, prihlásiť sa cez
soc. siete
doplniť službu APPI, aby zohľadňovalo správanie frontendu a nie backend a databázu
pri food mu príde aj restaurant, aby všetko dostal hneď pri prvom requeste
{{food.detail.restaurant.rating}}
zaver diskusie kam umiestnit alegreny je ze sa namapuju na menu items.
zaver diskusie ci treba vztah medzi jedlom a restikou je ze zatial to riesit lebo nevieme od
restik data o ingredienciach a preto nevieme zachytit rozdiel v jedne inak ako podla nazvu
jedla
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