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Expense maneger je open-source aplikácia na logovanie výdavkov a príjmov používateľa a vizualizáciu 

základnej štatistiky nad nimi. V projekte aplikáciu dopĺňam o nové funkcie. V letnom semestri som sa 

zamerala na pridanie nového typu „transfer“ transakcie, vizualizáciu vývoju hodnôt assetov v čase 

pomocou čiarového grafu a nejakú formu vytvárania transakcií z pohybov na bankovom účte. 

Transfer transakcie 

V aplikácii sa dali vytvoriť dva typy transakcie, jeden pre výdavky a jeden pre príjmy– „expense“ a 

„income“. Na pohodlnejšiu prácu s assetmi sa žiadal nový typ na presun peňazí medzi hotovosťou 

a assetmi. Pre tento účel som vytvorila nový typ transakcie - „transfer“. 

Toto si vyžadovalo aj zmenu v databáze. Typ bola doteraz binárna záležitosť a transakcia mala 

v databáze booleovský atribút „isExpense“. V databáze som pridala nový atribút „type“ a v kóde 

pracujem len s ním. Zmenila som teda typ objektu, do ktorého sa ukladá transakcia v kóde, tak aby mal 

atribút „type“. Potrebovala som ešte zariadiť, aby mala ľubovoľná transakcia korektne vyplnený atribút 

„type“, keď sa s ňou pracuje v kóde. Samozrejme transakcie vytvorené pred touto zmenou mali 

v databáze len atribút „isExpense“. Aplikácia používa flux architektúru a pri načítaní sa nahrajú všetky 

transakcie do globálneho stavu. V rámci tohto nahrávania z databázy každej transakcií, ktorá nemá 

atribút „type“, určím „type“ podľa hodnoty v atribúte „isExpense“. Tento prístup mi vyhovoval, lebo 

som v kóde mohla predpokladať, že každá transakcia má atribút „type“ a nemusela som navyše vetviť 

logiku pri práci s ňou.  

Ďalej som upravila formulár na pridanie alebo úpravu transakcie tak, aby sa v používateľskom rozhraní 

dala „transfer“ transakcia vytvoriť. 
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Samotná úprava formuláru sa zdala ako relatívne jednoduchá úloha, no prišla som k problému, že zatiaľ 

čo doteraz mali transakcie ľubovoľne veľa tagov, transfer transakcia chce mat len dva (odkiaľ a kam sa 

presúvajú peniaze). Preto som chcela v kóde vytvoriť novy typ transakcie TrasferTransacion, čo sa v 

aktuálne typovej schéme transakcií dalo spraviť veľa spôsobmi, ale vždy to nebolo úplne ideálne, buď z 

ohľadu na "peknosť" TypeScriptu alebo rozšíriteľnosť do budúcna. Riešenie by si vyžadovalo veľmi silné 

prepísanie doteraz používaných typov, čo nie je aktuálne želané ani nutné. Tak som sa rozhodla odložiť 

si rozpracovaný kód v inej vetve a obísť tento problém tak, že aj pre transfer transakcie používam 

rovnaký typ aj keď ich pole tagov nebude dlhšie ako dva. 

Vizualizácia hodnôt assetov v čase 

V zimnom semestri som na vizualizáciu štatistík nad assetmi spravila koláčový graf pre ich relatívny 

pomer. Tento graf, ale nič nehovorí o vývoji ich hodnoty v čase. Preto som sa rozhodla pridať aj čiarový 

graf popisujúci práve to. Na vytvorenie čiarového grafu som použila knižnicu nivo. Všetky transakcie aj 

tagy sú načítané v globálnom stave. Na spracovanie informácii o assetoch som naprogramovala 

selektory z globálneho stavu a následne dáta upravila do tvaru akceptovaného grafom z knižnice. 

Časové obdobie, ktoré graf popisuje sa dynamicky mení podľa aktuálnej šírky obrazovky. Tu som riešila 

viacero problémov pri práci s dátumami, pri ktorých som využívala knižnicu date-fns.  

Vytváranie nových transakcií z pohybov na bankovom účte 

Pôvodne som mala ako cieľ dáta o pohyboch na bankovom účte sťahovať automaticky pomocou API 

banky. Naštudovala som si možnosti ako je možné pristupovať k API banky, ale tento cieľ sa mi 

nepodarilo naplniť, lebo využitie API banky je pre bežného človeka prakticky nemožné. Musela by som 

oficiálne žiadať o prístup k API banky, museli by mi ho schváliť a ja podpísať rôzne zmluvy, prípadne byť 

autorizovaný poskytovateľ online služieb oprávnenej tretej strany. Teda sa to efektívne nedá.  

Preto som pozmenila cieľ a transakcie pre pohyby na účte importujem z CSV výpisu, ktorý sa dá v banke 

vygenerovať. Aplikácia už umožňovala export a import transakcií do a z CSV. No tieto funkcie 

nefungovali korektne pre „transfer“ transakcie. To som opravila zmenou stĺpcovej štruktúry 

exportovaného CSV. Taktiež výpis z banky nemá rovnaký formát ako výpis generovaný aplikáciou. Na 

vyriešenie tohto problému som implementovala funkcie na detekciu, že ide o výpis z banky podľa 

názvu súboru a ďalšie funkcie na zmenu štruktúry výpisu. Tu som musela riešiť viacero problémov so 

štruktúrou výpisu z banky. Suma sa vo výpise uvádza s desatinou čiarkou, teda pri delení riadku na 
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stĺpce podľa čiarky som dostala celú a desatinnú časť sumy v rôznych stĺpcoch, čo som vyriešila ich 

spojením. Podobný problém bol aj pri poznámke, ktorá niekedy obsahovala aj viacero čiarok. Tiež výpis 

neobsahuje samostatný stĺpec pre čas. Iba pri nie manuálne vytváraných platbách som si všimla, že čas 

je napísaný niekde v rámci poznámky a musela som ho z nej vytiahnuť. 

Keďže tagy si vytvára každý používateľ vlastné a priradzuje transakciám podľa vlastného uváženia nedá 

sa deterministicky rozhodnúť ktoré tagy má mať transakcia vyrobená z pohybu na účte. Preto som sa 

rozhodla týmto transakciám dať špeciálny tag „createdFromCSV“. Používateľ si tak po importe 

transakcií môže ľahko vyfiltrovať tie, ktoré práve pridal a určiť im správne tagy napríklad podľa 

poznámky v transakcii. 

 

 

 

 

 

 


