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OptiLift -Sovellusprojektin palaveri 

Aika: 31.5.2004 klo 10:01 – 11:52 

Paikka: Agora, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1, Jyväskylä 

Läsnä: 

• Markus Inkeroinen 

• Tapani Keränen 

• Olli Lukkarinen, puheenjohtaja  

• Ville Räisänen 

• Vesa Tanhua-Tyrkkö, sihteeri 

• Risto Toivonen 

Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtajana toiminut Olli Lukkarinen avasi kokouksen kello 10:01. 

2. Ajankäyttöraporttien esittäminen 

Projektiryhmä esitti Markus Inkeroiselle ajankäyttöraportit. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Markus Inkeroinen  ehdotti, että kohdassa 7 käytäisiin läpi sovelluksen toimintaa. Tapani 
Keränen lupasi lisäksi esitellä miten sovelluksen testaus oli onnistunut. 
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi pöytäkirjan edellisestä kokouksesta. 

Edellisessä palaverissa sovittujen tehtävien tilanne:  

- Käyttöohjeeseen oli tehty sovitut muutokset. 

- Sovellusraporttiin oli tehty sovitut muutokset. 

- Sovelluksessa havaittuja virheitä oli korjattu. 

- Sovelluksen koodi oli toimitettu tilaajalle ja tekniselle ohjaajalle tarkistettavaksi. 

- Projektiryhmä oli suunnitellut CD:n ja kansion sisällön. 

- Tilaaja oli kirjoittanut projektitodistukset. 

- Tilaaja oli päättänyt projektin salauksesta. 

Päätökset: 

- Projekti on julkinen. 

- Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Viimeisten dokumenttien läpikäynti 

Puheenjohtaja kävi läpi ensin läpi sovellusraportin sisällön. Uusina kohtina raportissa 
olivat luvut sovelluksen käyttämistä tiedostoformaateista, sovelluksen asentamisesta, 
tunnetuista virheistä sekä luku sovelluksen toteuttamista vaatimuksista ja 
jatkokehitysideoista. Todettiin, että sovellus täyttää sille asetetut tärkeimmät vaatimukset. 
Tämän jälkeen Tapani Keränen kertoi sovelluksen testauksesta, joka oli suoritettu 
viimeviikon lauantaina. Sovellusta oli testaamassa Juha-Matti Eskelinen kahden 
painonnostajan kanssa. Suurimpana teknisenä ongelmana pidettiin sitä, että videon ja 
muuttujien kuvaajien välillä on vaihe ero. Lisäksi Tapani Keränen toivoi, että videon 
nauhoitusta voisi selkeyttää. Lisäksi tulisi korjata joitakin sovellusta käytettäessä 
esiintyviä virheitä. Näitä olivat uudelleenanalysoinnin epäonnistuminen, yksi epäkelvon 
liukuluvun käyttö ja se, että sovellus poistaa nostovideon, jos ei valita sen tallennusta 
sovellusta lopetettaessa.  
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Sovelluksen hyväksymisen kannalta pidettiin oleellisena korjata uudelleen analysointi ja 
tutkia saadaanko vaihe-ero korjattua. Jos jotain ongelmaa ei saada korjattua tulee siitä  
lisätä maininta sovellusraporttiin. 

Seuraavaksi käytiin läpi käyttöohje. Käyttöohje todettiin hyväksymisvalmiiksi, jos siihen 
ei tarvitse lisätä uusia neuvoja ongelmatilanteista. 

Projektiraportista puheenjohtaja kävi läpi pääasiassa aikataulun, työtehtävien 
jakautumisen ja riskit. Projektiraportista puuttui vielä ajankäytön analysointi, muuten se 
todettiin hyväksi.  

Viimeisenä dokumenttina käytiin läpi testausraportti, josta kertoi Ville Räisänen. 
Testausraportti hyväksyttiin sovituilla korjauksilla.   

Päätökset: 

- Projektiryhmä viimeistelee sovelluksen. 

- Projektiryhmä testaa sovelluksen toimintaa. 

- Sovellus ja loput dokumentit hyväksytään sähköpostin välityksellä. 

 

6. CD-ROM, sisältö 

Olli Lukkarinen kävi läpi listan siitä mitä CD-ROM:ille on ajateltu laittaa. Listaan 
esitettiin lisättäväksi kuvaus kaappauksen toiminnasta  ja ajankäyttöraportit. Markus 
Inkeroinen neuvoi, että tämänjälkeen CD-ROM:ista tulee polttaa yksi koevedos joka 
pitää hyväksyttää sekä tilaajalla että Inkeroisella ennen muiden CD:iden polttamista. 

 

7. Muut esille tulevat asiat 

Markus Inkeroinen ehdotti, että käytäisiin läpi projektikansioon sijoitettava materiaali. 
Olli Lukkarinen kävi läpi kokouksen alussa jaetun listan. Listaan ehdotettiin lisättävän 
projektilaisten tekemät itsearviot, jos niiden sisällyttämiseen kansioon on lupa. Kansion 
sisältö hyväksyttiin. Markus Inkeroinen tiedusteli lisäksi onko Vesa Tanhua-Tyrkkö 
tehnyt oikeuksiensiirtosopimuksen tilaajalla. Tähän Vesa vastasi, että se on tehty ja lupasi 
toimittaa sen tilaajalle. 

Päätökset: 

- Projektikansion sisältö hyväksyttiin. 
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- Vesa Tanhua-Tyrkkö toimittaa oikeuksiensiirtosopimuksen tilaajalle. 

 

8. Sovitaan projektin päättämisestä ja viimeisistä tehtä vistä 

Tehtävät: 

Projektiryhmä 

- Tekee sovelluksen luovutuskuntoon. 

- Viimeistelee loput dokumentit. 

- Tekee projekti-CD:n ja -kansion. 

- Toimittaa oikeuksiensiirtosopimuksen tilaajalle. 

- Toimittaa kuvauksen kuvankaappauksesta tilaajalle. 

Vastaava ohjaaja 

- Tarkastaa dokumentit, ohjelmakoodin ja sovelluksen. 

- Tarkastaa projekti-CD:n ja -kansion.  

Tilaaja  

- Tarkastaa dokumentit, ohjelmakoodin ja sovelluksen. 

- Tarkastaa projekti-CD:n. 

Päätökset:   

- Dokumentit, lähdekoodi, sovellus, kansio ja CD-levy hyväksytään sähköpostin 
välityksellä. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Olli Lukkarinen päätti kokouksen kello 11:52. 


