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RELEASE NOTE

RELEASE NOTE
[1.0.0.0]
12.10.2016 - [1.0.0.1]
Vytvořena DB → ecvet_001
vytvořena tabulka lo
id = int(10), auto
name = varchar(500)
type = varchar(1)
vytvořena tabulka uolo
id = int(10), auto
name = varchar(100)
t_prereq = varchar(500)
h_prereq = varchar (500)
lo = varchar(500)
moa = varchar(500)
lact = varchar(1000)
etpoint = int(3)
Přesunuty zdrojové kódy z testovací verze na lokálním virtuálním serveru od LZ na ECVET
virtuál na VOŠP
Funkce:
Položka menu LO a UoLO → UoLO zatím nefunkční
V této verzi se dají listovat všechny LO, přidávat LO a editovat LO
V této verzi je připraven slovník pro CZ a AJ a kod je na toto připravený (zatím není funkce
multilanguage zprovozněna)
V této verzi jsou připravené šablony pro UoLo, ale zatím nefunkční
12.10.2016 - [1.0.0.2]
Přidán odkaz na UoLO do MENU v Homepage
Přidán presenter pro UoLO + šablony → zatím jen základní formuláře bez složitostí a výběru
Přidány další slovíčka do slovníků
Zprovozněná multilanguage funkce
Původní kód:
class LoPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
Nahrazující kód:
class LoPresenter extends BasePresenter
12.10.2016 - [1.0.0.3]
Přidány překlady pro formuláře a ﬂashmessages
Přidány další slovíčka ve slovníku
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14.10.2016 - [1.0.0.4]
Do UoLO formuláře pro přidávání nových UoLO přibyla možnost vybrat LO pomocí chackboxů lze vybrat i více LO a ty se pak zapíšou do DB do jednoho sloupečku „uolo“.„lo“
Upraven design - zatím jen základní rozvržení
Základní verze drobečkového menu
14.10.2016 - [1.0.0.5]
Do UoLO formuláře pro editace UoLO byla přidána funkce checkbox listů, kdy checkboxy se
zaškrtnou dle toho jaké LO je k dannému UoLO navolené - pokud se checkbox odškrtne, tak se
LO z tohoto UoLO odebere a naopak když se navíc zaškrtne nějaké, tak se LO k tomuto UoLO
přidá
Byl přidán „block breadcrumbs“ a rozšířené funkce drobečkového menu → zatím jen jako
nevyužité rozšíření, plánuje se v dalších verzích
18.10.2016 - [1.0.0.6]
Do UoLO a LO vylistování přibylo vyhledávání výsledků
Přibyl styl na zobrazení aktivního jazyku stránky (vpravo nahoře)
Přibyl odkaz na HOMEPAGE do hlavičky webu → ECVET
Drobné změny designu
20.10.2016 - [1.0.0.7]
V UoLO bylo odebráno pole Prerekvizity hosta na všech úrovních
V UoLO bylo odebráno pole se zobrazením čísel ID LO, které tam bylo jen pro testovací účely
Byli přidány překlady pro některé fráze, některé překlady byli upraveny
Přeložený formulář pro vyhledávání
Ve vylistování LO byla odstraněna závorka se zkratkou typu LO
20.10.2016 - [1.0.0.8]
V UoLO a LO byl upraven formulář vyhledávání - přidáno tlačítko Reset, které zruší poslední
vyhledávání a vylistuje opět všechny výsledky
V UoLO a LO byl upraven editační formulář - přidáno tlačítko Uložit jako nové
Drobné změny designu aplikace
Přidán odkaz na release note v patičce webu
Oprava bootstrap.php debug modu - Tracy (laděnka)
24.10.2016 - [1.0.0.9]
Přidána sekce LA - formuláře + DB tabulky
Upraven design
Úpravy slovníků
Drobné úpravy formulářů
Vyhledávací formulář se nyní vykresluje do šablony „ručně“
Odstraněno carrooi/nette-menu
25.10.2016 - [1.0.0.10]
Přidána sekce Škola - formuláře + DB
Upraven design
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Úpravy slovníků
Úpravy formulářů
31.10.2016 - [1.0.0.11]
Přidána sekce MoU - zatím bez funkčního uploadu souboru
Přidána sekce pro přidávání uživatelů
Přidána sekce pro přidávání Institucí
Úpravy formulářů
Úpravy vzhledu aplikace
Úpravy pořadí odkazů v menu
1.11.2016 - [1.0.0.12]
Přidány loga
Přidány hinty + úprava homepage
Přidány překlady
Úprava stylů ﬂash messagess
Úprava formulářů
Úprava MoU prezenteru, tak aby bylo možné uploadovat PDF soubory + úprava editačního
formuláře
9.11.2016 - [1.0.0.13]
Nové překlady
Úprava DB tabulek
Optimalizace pro prohlížeče
Přidání lepšího zadávání datumu + kontrolní ověřování zadaného datumu
Otevřena MoU sekce, která předtím byla v hrubé testovací fázi
Oprava/úprava formulářů
Změny designu aplikace
Vylistování položek
Formuláře
Flash Messagess
JQuery skripty pro rozšíření funkčnosti
Přibylo tlačítko pro zobrazení detailu u vylistované položky
Dvě tlačítka u pole k vyhledávání pro zobrazení/schování všech detailů položek
Čištění kódu
9.11.2016 - [1.0.0.14]
Ve vylistovaných položkách LA a UoLO, kde se zobrazovali ID místo názvů položek se nyní
zobrazují názvy i u položek, které měli více ID rozdělené čárkou. Například u LA bylo pole UoLO,
které obsahovalo: 1,2,3. Nyní jsou čísla nahrazená názvem z DB.
16.11.2016 - [1.0.0.15]
Úprava slovníků, vzhledu, formulářů
Úprava způsobu ověřování datumu
Oprava vylistování LA a UoLO
Nová verze DB - 002
Přidání exportu do PDF
Začištění kódu
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16.11.2016 - [1.0.0.16]
Úprava generování PDF
Úprava stylů
Oprava chyb
Úprava rozložení menu
Nová DB ver. 003
Začištění kódu

[1.0.1.0]
16.11.2016 - [1.0.1.0]
Stejná verze jako [1.0.0.16]
Verze s kterou se jelo na mediální týden

[v2r00]
01.03.2017 - [v2r01]
vytvořen nový brench
nyní dvě verze - ostrá a dev
GIT má dvě remotes
production
dev
web je rozdělený na ostrý a vývojový
ostrý - ecvet.vosp.cz, ecvet.vosp.eu, dovos.vosp.cz a dovos.vosp.eu
dev - ecvetdev.vosp.cz, ecvetdev.vosp.eu, dovosdev.vosp.cz a dovosdev.vosp.eu
06.03.2017 - [v2r02]
uživatelské rozhranní
registrace
přihlášení
změna hesla
rozšíření českého slovníku
úprava vzhledu
formátování tabulky pro vylistování osob
přidání uživ. rozhranní do hlavičky webu
osoby
vylistování osob
editace osob
přidávání osob
ošetřovací podmínky
hlavně ošetření nepřihlášeného uživatele
Vytvořené tabulky
institution
institution_type
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language
person
person_type
user
16.03.2017 - [v2r03]
Sekce instituce
Přidání stránek pro seznam, přidávání i editaci institucí
Hlavní menu
Vytvořena šablona pro hlavní menu
Vytvořeny styly pro hlavní menu
Úprava drobečkového menu
Změna CSS stylů
Úprava umístění
Změna vylistovácích stránek
U každého sloupce je nyní možnost ﬁltrace ASC nebo DESC pomocí šipeček
Vyhledávací pole nyní vyhledává v rámci všech polí listování
Formulář obepíná celou tabulku vylistování kvůli řazení ASC a DESC
Oprava JS pro DatePicker
JS, který se stará o DatePicker pro uživatelsky lepší zadávání datumu nešel použít s JS pro
Live Form Validaci, takže se musel upravit
Live Form Validation JS pro lepší validaci formulářů
Lepší chybové hlášení formulářů
Vytvořené nové styly pro chybové hlášky
Sekce LO
Vytvořeny stránky pro vylistování, přidávání i editaci
Po vytvoření LO se automaticky uživatel nasměruje na jeho editaci, kde může přidávat
tagy
Přidávání a odebírání tagů v editaci se chová jako by bylo přes AJAX, ale je to udělané
přes handlery v PHP
Sekce TAG
Vytvořeny stránky pro vylistování, přidávání i editaci
Směrování nepřihlášeného uživatele
Nepřihlášený uživatel je ze všech stránek automaticky přesměrován na login stránku
Login stránka dostala svůj vlastní @layoutSignin.latte, kvůli skrytí menu
Uživatelský panel
Uživatelský panel nabízí možnost změny hesla, editaci své osoby a pro adminy i přidávání
osoby
Přibylo několik tabulek v DB a několik VIEW
16.03.2017 - [v2r04]
Verze která byla testována na mediálním dnu
01.09.2017 - [v2r05]
Na každém listingu přibylo zobrazování počtu nalezených výsledků
Na více místech bylo opraveno řazení podle osob
Chyba byla, že se na pár místech osoby řadili podle jejich ID místo jména a příjmení
Změna formátu zobrazování jmen osob
Předtím: Jméno Příjmení
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Teď: Příjmení Jméno
V LO byl vytvořen nový listing a ten starý byl přejmenován na listold a byl zachován v menu
V novém listingu se nyní zobrazují záznamy primárně v anglickém jazyce s možností
přepnout na CZ nebo B jazyk
V novém listingu se nyní řadí štítky podle abecedy
V LO editaci se nyní štítky, které už byli přiřazené zobrazují podle abecedy
UoLO je nyní 3 jazyčné a výrazně se tím změnila podoba přidávání i editace, kdy vedle sebe
jsou jazyky EN, CZ a B
Kvůli tomuto zásahu se musel vytvořit script v2r05_update_uolo_table.sql umístěný v
sources/sql/
V listingu MU se nyní zobrazuje jeden sloupec navíc, který vypisuje počet podřízených LA
V editaci MU lze nyní smazat přílohu
V editaci LA se musel přidat přepínač jazyků pro sekci přidávání UoLO, kdy primárně se UoLO
vypisují v EN, ale lze přepnout na CZ i B
V LA přibyla možnost přepínat stav LA, kvůli tomu byl do editace přidán další select box, který
může přepínat stav, zároveň se v listingu vytvořil nový sloupec, který tento stav vypisuje
V LA editaci bylo upraveno přidávání UoLO tak, že nyní se přiřazené UoLO už dál nenabízí pro
přidávání
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