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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: 30.11.2018, 9:00 - 14:00
Miesto stretnutia: FIIT, 4.26
Vedúci stretnutia: Ing. Ivan Srba, PhD.
Stretnutia sa zúčastnili:
Ing. Ivan Srba, PhD.
Michal Okresa, Unicorn
Tomáš Konečný, Unicorn
Kristína Macková
Adam Kňaze
Lenka Pejchalová
Jakub Sedlář
Jozef Kamenský
Matej Groma
Matej Horváth
Peter Jurkáček
Stretnutie zaznamenala: Kristína Macková
Hlavné body stretnutia:
1. Daily standup
2. Prehľad taskov
3. Príprava na externý audit

Priebeh stretnutia
Daily standup
Všetci členovia tímu zhrnuli svoju prácu za týždeň, následne scrum master zhrnul user stories .

Prehlad taskov
• TP-89 Získanie a zobrazenie screenshotu
– padanie, nestabilne pri veľkom množstve dotazov
– riešiť obmedzením
– mqtt - obmedziť, vyberať správy v 2 threadoch
– catch noSuchElementException - výnimky sa draho ošetrujú, malo by byť ošetrené if-om
– treba opraviť backend warningy - pozrieť nastavenia generovania databázy - štruktúra v db nesedí,
alebo zlý model
• TP-84 Definovanie zón sledovanej oblasti
– treba refaktorovať, pripraviť kreslenie oblastí na produkciu
• TP-155 Zobrazenie tabuľky prejazdov
– nutne uzavrieť v tomto šprinte
• TP-93 Zobrazenie grafu prejazdov
– s poslednou verziou amchartu (4 verzia)
– prototyp práce s amchartom
• TP-81 Zvýšenie presnosti pri prekryvoch sledovaného objektu
– problém - spájanie áut
– vyskúšať OpenCv 4
– vylepšenia detekcie:
∗ predpokladať veľkosť aut - pomaly sa zväčšuje pretože sa vzdialuje - nepovoliť okamžité zmeny
veľkosti
∗ veľkosť uhlopriečky
∗ SIFT algoritmus - identifikovať kľúčové body - ďalšia možnosť
∗ Identifikovať textúry
• Klasifikácia vozidla
– prototyp
– na budúci šprint

Príprava na externý audit
• dohodnúť si časy medzi sebou, napísať všetky do rozvrhu
• Ivan sa označí tam kde bude môcť
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