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Zápisnica z tímového stretnutia

Tímový projekt

Tím č. 21

Vedúci: Ing. Ivan Srba, PhD.

tim21.2018.fiit@gmail.com



Zhrnutie stretnutia

Dátum a čas konania stretnutia: 19.2.2019, 8:30 - 11:00

Miesto stretnutia: FIIT, 4.26

Vedúci stretnutia: Ing. Ivan Srba, PhD.

Stretnutia sa zúčastnili:

Ing. Ivan Srba, PhD.

Michal Okresa, 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. Review šprintu
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TP CUP

• pripraviť obrázok architektúry

• na čo to bude dobré

Review šprintu

• TP-81 Zvýšenie presnosti pri prekryvoch sledovaných objektov

– máme neobmedzený hardvér
– mať livestream z kamera - dôležité ohurovať

• TP-298 Definovanie zón prejazdu na mape

– enable-núť input koordinátou
– nechávame here mapy

• TP-220 Získanie a zobrazenie live-streamu

– Frontend - web RPC pretože mobilná sieť
– websocket sa pripojí na stream
– Kamera (python) posiela stream
– Backend sprostredkuje komunikáciu na kameru
– - spísať do dokumentácie!

• TP-229 Vyberanie pozície pre sledovanú oblasť na mape

• TP-227 Zobrazenie sledovanej oblasti na mape

– použiť ikonky pre body

• Design

– zobraziť zóny, trajektórie, heat mapy státia, heat mapy rýchlosti, prechodové šipky, ...
– real view - tiež checkboxy, ktoré menia konfiguráciu (statický obrázok)
– Separé taby - button prejsť na livestream (otvorí okno)

∗ live stream sa bude používať menej než obrázky - live stream posiela AJ anotácie
∗ obrázok - ťahať screenshoty, anotácie počítať z db

– Admin config
∗ vo formulári bude tiež button na livestream (ten rovnaký), aby sme videli zmeny kamere
∗ parametre sa odtial v budúcnosti oddelia
∗ v detaile pridať prekliky - na anotacie, livestream, edit
∗ na mape edit, anotate, livestream

– Vypísať Breadcrumbs
– Vtip na zamyslenie do budúcnosti: livestream pre jednu session (viac ludí pozerá a upravuje

parametre live streamu)
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