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Zhrnutie stretnutia

Dátum a čas konania stretnutia: 12.2.2019, 8:30 - 11:00

Miesto stretnutia: FIIT, 4.26

Vedúci stretnutia: Ing. Ivan Srba, PhD.

Stretnutia sa zúčastnili:

Ing. Ivan Srba, PhD.

Tomáš Konečný, Unicorn

Kristína Macková

Lenka Pejchalová

Adam Kňaze

Jakub Sedlář

Jozef Kamenský

Matej Groma

Matej Horváth

Peter Jurkáček

Stretnutie zaznamenala: Kristína Macková

Hlavné body stretnutia:

1. TP CUP

2. Harmonogram LS

3. Kamera

4. Testovanie

5. Plánovanie šprintu Flaaffy
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TP CUP

• 2 týždeň - abstrakt

• apríl - prezentacia

– A1 poster
– + videjká, web s UC

Harmonogram LS

• naďalej sa venovať manažmentu

• väčší doraz na šprinty

• 8/9 týždeň prvý release - zo školského servera spraviť master (ideálne mať tam staging(na prezentaciu
PO) aj master(produkcia))

• formálne odovzdanie - mať nasadený a rozbehaný master

• priebežne hodnotenia - každý šprint robiť retrospektívu (magic tabuľku)

• sémantické verziovanie

– releasovať podla 3 čísiel
– pridať do metodiky

Kamera

• Vyskúšať na cpu-čke, asi nepôjde ale môžeme dúfať

• kamera - do konca semestra asi

• státie, trajektória, rýchlosti

• klasifikácia v druhej polovici semestra

Testovanie

• unit testy, integračné testy

• frontend - akceptačné testy cez selenium, až sa ustáli frontend - LENKA spraví

Plánovanie šprintu

• Kamera

– tento šprint - matchovanie klúčových bodov

• manažment

– livestream do ITSRC
– anotovanie zón na mape

∗ mapa - kreslenie zón na mapu
∗ šípku back do editu...
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∗ DOROBIŤ DESIGN -
∗ monitored area chart box opraviť...

– získanie a zobrazenie livestreamu so sledovanými objektami
∗ kamera pošle stream
∗ NIEKAM si poslať stream kde si pozriem video
∗ prototyp, neriešiť bezpečnosť
∗ zoznam parametrov, podla ktorých kamera bude posielať anotácie(na tvrdo)

• prezentácia

– bug - livedata nefiltrovať časom...
– vybrať monitored area na mape

∗ namiesto čísiel bude button "vybrať bod", otvori mapu, zvolím bod, prepíše koord - podla
design manuálu

– zobrazenie MA na mape
∗ pribudne tab mapa, kde su všetky body MA, keď naň kliknem zobrazí sa bublina - názov,
device id, tlačítka detail, edit, anotate

∗ zmazanie v detaile - podla design manuálu

• Dummy Flaaffy

– design manuál - navrhnúť menu, formuláre, buttony
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