
Zápisnica zo stretnutia č.28

Tím č. 2 – IMS-RHPT

Dátum a čas 10.3.2021, 08:00

Dĺžka stretnutia 2 hodiny

Miesto FIIT – 5. poschodie - laboratórium

Vypracoval Peter Nemček

Prítomní Všetci (Matúš online)

Neprítomní -

Agenda stretnutia

Stav aktuálneho šprintu – webový tím

Stav aktuálneho šprintu – dátový tím

Naše otázky na p. Marka

Poznámky zo stretnutia

Stav aktuálneho šprintu

- Ukážky aktuálneho stavu p. Markovi

- Vrstvy máp – je to okej takto, ak by bol satelitný, bolo by to ok, prípadne agro je fajn,

katastrálne s parcelami – máme poslať, ktoré sú na výber a p. Marko vyberie

o Satelitné mapy – sú nejaké špeciálne projekty s dobrými satelitnými mapami -

treba spraviť rešerš, či sa vieme k takýmto satelitným snímkom dostať – bola

tam zaujímavá priblížiteľnosť (doména euspaceimaging.com) – vieme sa k

tomu dopátrať? Dať to na našu stránku? Zistiť v priebehu ďalšieho šprintu

- Máme dorobiť počúvanie na zmenu súradnice pri vykresľovaní – ak sa zmení

súradnica ručne, nech sa zmení aj pin na mape

- Pri vizualizáciách chýba popis osí – možno aj reálne názvy s vysvetlením

Naše otázky na p. Marka

- TP Cup – budeme stíhať spraviť článok v dostatočnej kvalite kvôli tomu, že sme sa

neskoro dostali k dátam – my sa v tom necítime moc sebavedomo?

o  Odpoveď p. Marka - nemusíme rozhodnúť hneď, uvidíme, že ako to pôjde –

uzavrieme to nabudúce

- Viete kedy v meraniach bol reálny zber?

o  p. Marko zistí – (Guess – 3. Merania od konca)



- Druhy konopy pre všetkých zdieľané? Aj tie doplnené od jednotlivých používateľov?

o Odrody budú zdieľané len tomu, kto si ich pridá

o Druhy majú mať aj popis, no treba premyslieť, kde a ako ho zobrazíme

- Aký chcete preklad slova odroda?

o Preklad odrody chce p. Marko – canabis variety


