
Zápisnica zo stretnutia č. 2
Letný semester

Zapísal: Bronislava Pečíková
Viedol: Peter Berta

Február 20, 2018

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

Čas: 14:00 - 17:00
Miestnosť: FIIT STU 3.28

Prítomní:
Matej Adamov, Peter Berta, Ondrej Hamara, Michal Krempaský, Bronislava

Pečíková
Neprítomní:

Obsah stretnutia:

• Peter nás informoval o stave článku pre TPcup

– článok zatiaľ obsahuje iba základné informácie (názov, mená autorov)

– Peter nám priniesol ukázať knižku obsahujúcu články z minuloročných
TPcup-ov

– diskutovali sme o referenciách: Peter spravil jednoduchú analýzu
článkov

– počet referencií (2 je málo)

– pani vedúca nám povedala o priebehu súťaže TPcup

• Stav inžinierského diela

– prediskutovali sme identifikáciu entít

– aktuálne má mnoho nedostatkov

– niektoré viacslovné entity rozbíja do viacerých entít

• prešli sme si aktuálny stav ScrumDescu

– vytvorenie rozhrania pre Neo4j

– diskutovali sme o modely v Neo4j

– dohodli sme sa, že budú vytvorené dva modely
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– jeden model bude slúžiť na reprezentáciu dát

– datácia bude v modeli prezentovaná ako atribút vzťahu

– druhý model bude slúžiť na integráciu s cidoc-crm

– tento model bude jedna jednej z OVL

– E bude vždy node

– P bude vždy vzťah

• Dokumentácia

– Neo4j - Broňa doplní

– dokumentácia inžinierského diela

– Broňa si prečíta dokument vyznačí v ňom problémové oblasti for-
mou komentárov a následne pridá úlohy na úpravu dokumetácie do
ScrumDescu

Závery vyplývajúce zo stretnutia:

• budú vytvorené dva modely v Neo4j

• jeden model bude slúžiť na reprezentáciu dát

• datácia bude v modeli prezentovaná ako atribút vzťahu

• druhý model bude slúžiť na integráciu s cidoc-crm

• tento model bude jedna jednej z OVL

• E bude vždy node

• P bude vždy vzťah

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia:

• do Nedele je potrebné vytvoriť článok na TPcup

• Broňa si prečíta dokument vyznačí v ňom problémové oblasti formou ko-
mentárov a následne pridá úlohy na úpravu dokumetácie do ScrumDescu
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