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Categoria:    
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Descrição

Revisar o TDP da equipe Fort Collins 

Perguntas para orientação:

What are the most prominent positive and negative aspects of the paper?

Is the work clearly presented?

Is there sufficient detail provided to reproduce the results / implement the algorithms?

Did you notice any errors?

What are the major contributions of the paper to the SSL community?

Do you find the proposed work innovative?

Is the overlap in content between this TDP and the team's last TDP, if one exists, major, moderate or minor?

Subtarefas:

Atividade # 520: Review TDP45 - ELO Fechada

Atividade # 521: Review TDP45 - MEC Fechada

Atividade # 522: Review TDP45  INTEL Fechada

Histórico

#1 - 31/01/2018 12:29 h - Carla Cosenza

- Arquivo TDP Paper 23 Review.docx adicionado

Então gente, vamos dividir assim: cada um vai ler o paper todo mas vai me mandar comentários gerais e comentários sobre a parte técnica da sua

área. Comentários gerais é tipo a organização do paper, gramática, essas coisas e a parte técnica seria responder as perguntas que o Onias

colocou aqui. Vou deixar o João como responsável da Elo e o Farias como responsável da Mec. Se quiserem, cada área pode me mandar um

comentário em vez de dois. Também estou anexando o review que fizemos para um paper ano passado para vocês terem de como é o review. Por

favor me entreguem isso até DIA 5!!!!!

#2 - 07/02/2018 17:50 h - Carla Cosenza

- Situação alterado de Em andamento para Resolvida

#3 - 07/02/2018 17:51 h - Carla Cosenza

- Situação alterado de Resolvida para Feedback

#4 - 16/02/2018 11:05 h - Carla Cosenza

- Situação alterado de Feedback para Fechada
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Arquivos

robocupssl2018-paper45.pdf 1.010 KB 31/01/2018 Onias Castelo Branco

TDP Paper 23 Review.docx 75,8 KB 31/01/2018 Carla Cosenza
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