
Zápisnica zo stretnutia č. 4

Zapísal: Bronislava Pečíková

Október 16, 2017

Predmet: Tímový projekt
Názov projektu: Deep search
Názov tímu: Neverest
Číslo tímu: 26

Čas: 11:00 - 14:00
Miestnosť: FIIT STU 3.28

Prítomní:
Peter Berta, Erik Jankovič, Matej Adamov, Michal Krempaský, Oliver Macko,

Bronislava Pečíková
Neprítomní:

Obsah stretnutia:
Erik navrhol databázu Caily, ktorá má mať podľa dostupných informácií

lepší výkon než Neo4j

• úloha: porovnať performance Neo4j a Caily na štruktúrovaných dátach

• do 30.10.2017 uzavrieť výber databázy pre ukladanie štruktúrovaných dát

Odznela otázka, či je nevyhnutné v scrumdesc-u vypĺňať aj “biznis value” -
pani vedúca nám vysvetlila, že to nie je nevyhnutné a máme sa zamerať hlavne
na vyhodnocovanie “efordu”.

Odznela otázka na zákazníka, či má byť systém schopný učiť sa kvalifikátory.
Odpoveďou je, že zákazník vyžaduje aj túto funkcionalitu.

Odznela otázka či budeme pracovať s češtinou alebo slovenčinou. Dohodli
sme sa, že budeme pracovať najmä s češtinou a to z dôvodu, že pre český jazyk
je dostupných viac metód na spracovanie jazyka.

Dohodli sme sa, že si vrámci vzdelávania spravíme dve prednášky:

• pani vedúca nám odprednáša marc

• Erik odprednáša Docker

Dohodli sme sa, že Peťo bude zodpovedný za dokumentáciu riadenia.
Vrámci diskusie o našej webovej stránke sme definovali, čo treba doplniť:

• pridať sekciu na stiahnutie, ktorá bude obsahovať: zápisy zo stretnutí,
dokumentáciu

• pridať sekciu o projekte, kde budú linky na výstupy
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• treba doplniť fotky a opisy členov tímu

Uzavretie šprintu:

• diskutovali sme o tom ako správne definovať úlohy v Scrumdescu. Zistili
sme, že naše akceptačné kritéria nie sú dostatočne konkrétne a dohodli
sme, že ich preformulujeme

• v súvislosti s user story “Analýza textov” sme sa zamýšľali nad tým, kde
budeme mať definované kvalifikátory

Závery vyplývajúce zo stretnutia:

• na ukladanie štruktúrovaných dát budeme používať databázu Caily

• je potrebné definovať jasné akceptačné kritéria v Scrumdesku

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia:

• doplnenie webového sídla tímu - pridať sekciu na stiahnutie, ktorá bude
obsahovať: zápisy zo stretnutí, dokumentáciu

• pridať sekciu o projekte, kde budú linky na výstupy

• treba doplniť fotky a opisy členov tímu
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