
Zápisnica zo stretnutia č. 5

Zapísal: Bronislava Pečíková

Október 23, 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:
Na začiatku stretnutia sme sa vrátili k retrospektíve minulého šprintu, ktorú

sme nestihli dokončiť na poslednom stretnutí.
Peter a Matej identifikovali kvalifikátory:

• počas definície kvalifikátorov vznikla otázka v akej štruktúre máme kvali-
fikátory zapisovať

• dohodli sme sa, že kvalifikátory budeme udávať v tvare v akom sa nachádzajú
v životopise (teda ich nebudeme dávať do základného tvaru)

• definovali sme štruktúru v akej ich budeme ukladať

• nasleduje príklad kvalifikátora uvedeného v spomínanej štruktúre: od
<DATUM> studoval na <SKOLA> v <MESTO> <?nasledne <?DA-
TUM?> ?>

Definovali sme úlohy:

• do dnešnej polnoci každý člen tímu zreviduje prihlášku do TP-cup

• do budúceho týždňa každý člen týmu prečíta 15 životopisov, identifikuje
kvalifikátory a následne tím definované kvalifikátory overí akceptačnými
kritériami

• tokenizácia

– vybrať nástroj v ktorom budeme tokenizovať text (do úvahy prichádzajú
vytvorenie mappingu v ElasticSearch databáze alebo tokenizácia prostred-
níctvom niektorej z Python knižníc)
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– následne po výbere nástroje je nevyhnutné tento nástroj otestovať

– potom je treba pripraviť prostredie a nasadiť riešenie

• do štvrtku bude pripravené prostredie - Erik

• v štvrtok o 18:40 sa stretneme a spoločne si rozbeháme prostredia na
lokálnych počítačoch - Erik

• diskusia ohľadne výberu databázy pre neštruktúrované texty:

– pani vedúca nás upozornila Postgre nie je vhodná databáza pre naše
účely, nakoľko je pomalá a nie je to databáza zameriavajúca sa na
spracovanie textu.

– Elastic

– Cache

• Broňa mala na pani vedúcu otázky ohľadne dokumentácie riadenia, pro-
jektovej dokumentácie a webového sídla tímu:

– ktoré časti dokumentácie (najmä časti “BigPicture”) spadajú pod
dokumentáciu riadenia a ktoré pod projektovú dokumentáciu

• znovu sme otvorili otázku zodpovednosti za dokumentáciu riadenia a otázka
ostala otvorená (do úvahy prichádzajú zodpovedný Peter alebo Bronislava)
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