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2020
ზოგადი
საორგანიზაციო საკითხები
ბესოს მხრიდან ბრძანება არ არის.
წინა კვირას იყო პრეცედენტი, როდესაც ლაშას მიერ NEC-ში (Skype) დაწერილი მესიჯზე არ უპასუხა
ადრესატმა. ამასთან დაკავშირებით ტელემეტრული რეგულაციის წესებში უნდა ჩაემატოს შემდეგი
საკითხი:
1. 1 საათით NEC-ში (Skype) უპასუხო მესიჯი ჩაითვლება ნახევარი დღის გაცდენად.
2. 4 საათით NEC-ში (Skype) უპასუხო მესიჯი ჩაითვლება 1 დღის გაცდენად.
Tracer-ის მესიჯები აღარ დაიწერება NEC-ში. NEC-ში დაიწერება საორგანიზაციო მესიჯები.
ბესოს ხშირად უწევს თესქების გადავადება/დასრულების შეხსენება. ეს უნდა მოწესრიგდეს. კოდექსის
მიხედვით ეს არის დასჯადი.
როდესაც ვერ მოდხება თესქის დედლაინში დასრულება, იმავე დღეს უნდა მოხდეს დედლაინის
გადავადების მეილის დაწერა.
ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ გამოთქვა სურვილი ცენტრის შესახებ გამოაქვეყნონ
სიახლე. ბესო სტუ-დან ელოდება საბოლოო ვერსიას, რის შემდეგაც გამოქვეყნდება.
გამოწვევები ჯგუფის წინაშე
ოთხშაბათს, ATLAS-ის Week-ის ფარგლებში, Outreach Education სესიაზე ჯგუფი გავა პრეზენტაციით.
მომხსენებელი იქნება ალექსანდრე შარმაზანაშვილი.
მომდევნო კვირაში იქნება ATLAS-ის მენეჯმენტთან საუბარი Tracer-ის შესახებ. შემდეგ ორშაბათს
მთლიანი მითინგი უნდა დაეთმოს ამ საკითხს.
წინა კვირას იყო პრეზენტაციები: უძილარუს და ლუკას ჰქონდათ კარგი პრეზენტაციები.
ასევე სიმულაციაზე გავიდა ჩვენი პროექტის ამსახველი სლაიდები.
ლაშას Tile Week-ზე ჰქონდა პრეზენტაცია.
ლუკას პრეზენტაციას ლაშა ვერ დაესწრო. ლუკამ ამასთან დაკავშირებით მოიწერა ვრცელი წერილი,
სადაც აღწერა გამოხმაურებები. ლუკას პრეზენტაციის ფაილი კარგი იყო. მას კარგად შეუძლია
ინგლისურად დალაგებულად ისაუბროს.
შენიშვნა: ლუკას მოხსენება იყო წარმატებული. ახელა მითინგზე გასვლა არ არის რიგითი მოვლენა.
სიმულაციის მითინგზე NSW-ის პროექტი გავიდა სტეფანოს მხრიდან. ასევე დისკუსიაში ჩაერთო ლაშა.
ნიკა უძილაურის მოხსენება იყო ძალიან კარგი. ნიკა იზრდება და ყალიბდება საკმაოდ კარგ
პროფესიონალად. არის კარგად ორგანიზებული. სამაგალითოა შრომით დისციპლიაში, კარგად
მოწესრიგებული აქვს თესქები. ნიკაში არის მოტივაცია.
ლაშას პრეზენტაცია იყო წარმატებული. ლაშას შეუძლია საუბარი. ენა მოსდევს.
შენიშვნა: ლაშა ფატარიძემ ლაშას გაუგზავნა პრეზენტაციის ფაილი, რომელიც ლაშას არ მოეწონა. 15
წუთიან მოხსენებაზე ლაშას ჰქონდა 6 სლაიდი. ლაშამ მისცა ფატარიძეს შენიშვნა, თუმცა ფატარიძემ
მაინც 6 სლაიდიანი პრეზენტაცია წარადგინა. ეს არ არის რითიც მომხსენებელი უნდა წარსდგეს როგორც

დეველოპერი.
ლაშა თვლის, რომ ფატარიძეს არ ეყო მასალა. მას შემოფარგლული აქვს თავისი აზროვნება ამ
პროექტის მიმართ - არ მიდის თესქის იქეთ. ფატარიძის მხრიდან არ იგრძნობა, რომ საუბრობს
დეველოპერი.
სიახლე
5 ოქტომბერს საქართველოში ჩამოვა IPPOG-ის დელეგაცია და ხელს მოაწერენ მემორადუმს, რითიც
საქართველო გახდება IPPOG-ის წევრი. ჩვენი ჯგუფი იქნება IPPOG-ის ოფიციალური წარმომადგენელი
საქართველოში.
ახალი მემორანდუმი
ლაშას აქვს იდეა, რომ გაფორმდეს "მემორანდუმი" ORIGIN-სა და სტუ.-ს შორის.
ლაშა აქტიურად ეძებს ATLAS-ის ალტერნატივებს.
ლევანის ჯგუფი
ლევანმა დაასრულა სასწავლო პროცესი. ამ ხალხს უნდა მივცეთ სერთიფიკატები.
ჯგუფთან მუშაობას გააგრძელებს ლაშა:
ლაშამ გიორგის მისცა დავალება
ასევე ირაკლისთვის და ნინოსთვის აქვს განსაზღვრული დავალებები, თუმცა ჯერ არ მიუცია.
სამეცნიერო ბლოკი
წინა კვირა ცუდი იყო. ლევანისგან და ლუკასგან არ ყოფილა წინსვლა.
ბესომ დაასრულა სატესტო მაგალითების ფორმირება. ისინი უნდა გაიტესტონ წარმადობაზე. უნდა
განისაზღვროს რა კრიტერიუმებით უნდა ჩატარდეს მაგალითების ტესტირება. ბესომ ამ მიმართულებით
უკვე გადადგა ნაბიჯები.
ასევე მოახდინეს გეგმის მოდიფიცირება.
სასწავლო პროგრამა
მოსაპოვებელი 4 რეცენზია.
ბესომ უნდა გააკეთოს To Do სია. უნდა მიაწეროს შემსრულებლები და დედლაინები.
სამუშაო პაკეტები
Software Quality
ბოლო To Do სია რაც იყო დაწერილი ლუკამ დაასრულა.
საჭიროა ლუკასთან მითინგი.
სიმულაცია
ნიკა მუშაობს Platforme-ებზე. ითვლის მოცულობას და მასას. მასალებთან დაკავშირებით აქვს მიმოწერა
გევორგთან. პროექტის მსვლელობას არ აქვს პრობლემა. ერთადერთი რაც სამუშაოს აფერხების არის
მეილზე დაგვიანებული პასუხები. ამჯამად მუშაობს Sector 5 - ის სამ სართულზე. დაითვალა მოცულობა.
ელოდება მასალების შესახებ მეილზე პასუხს.
ასევე უნდა მოამზადოს სანიას მეილზე პასუხი და მიწეროს.
ვიზუალიზაცია
ART - 17 ივნის შედგა To-Do სია, რომელზეც მარიამმა დაიწყო მუშაობა. პირველი საკითხი უკვე გააკეთა.
ეხლა მუშაობს მეორე საკითხზე. დელაინი აქვს ხუთშაბათს.
AR Book
ირაკლი მუშაობს პირველი სცენის მე-7 მოდელზე. ირაკლიმ უნდა შეცვალოს თესქის შინაარსი და
დედლაინი.

შოთა მორჩა სცენის შედგენას. პროგრამისტებს გადასცა ფაქტურების გარეშე, რაც ლაშას თქმით
არასწორია. შოთამ უნდა დაადოს ფაქტურები.

გეომეტრიების ჯგუფი
აჩიმ დაასრულა სტრუქტურული ხის ატვირთვა. აჩის აქვს ტექნიკური პრობლემა. ცდილობს COIL-ები
გეომეტრიის ატვირთვას, მაგრამ ვერ ტვირთავს - CATIA ეკიდება. აჩიმ უნდა გამოიყენოს ლაშას
კომპიუტერი (323).
აჩიმ To Do სიაში უნდა ჩაამატოს ასატვირთი გეომეტრიების სია.
საშა მუშაობს L17 თესქზე - კოდის წერა.
დათომ დაასრულა US15-ის პირველი 5 სართულის კოდის წერა.
ეხლა მუშაობს USA15-ის პირველი 5 სართულის გამარტივებაზე.
Database
ნიკას აქტიური თესქი არ აქვს.
ნიკამ უნდა შეადგინოს საკითხების სია, რომელიც არ არის დამოკიდებული ინტერფეისის Feed Back-ებზე
და დადოს ასანაზე.
Tracer
ლაშა მუშაობს ჯეთების დახატვაზე, ყველა ალგორითმით. აქვს პრობლემები. ძველ კოდში არის ბაგები.
უნდა დაწეროს თესქის გადავადება.
ბესო მუშაობს Muon Barrel Inner Chamber-ზე.

მითინგების განრიგი
სამშაბათი
14:00 - ვიზუალიზაცია
15:00 - Tracer
ხუთშაბათი
15:00 - SQ მითინგი
ასპირანტები
პარასკევი
15:00 - საბჭოსთან შეხვედრა

