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1§
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pakari ja sihteeriksi Susanna Blomqvist.

2§
Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja

Edelliseen pöytäkirjaan kaivattiin muutamaa muutosta:
	kohtaan 4 piti kirjoittaa, että projektisuunnitelmassa muutamia sisällöllisiä puutteita. 

kohdan 6 päätökset loppuun.
kohtaan 6maininta 4:stä tiedostosta. 
PÄÄTÖS: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksineen.

3§
Tarkistetaan projektiryhmän ajankäyttövihot

Paikalla olevat tarkistivat ryhmän ajankäyttövihot. Santanen huomautti, että projektiin voisi panostaa vähän enemmän aikaa, että lopussa ei tule niin kova kiire. 

PÄÄTÖS: Ajankäyttövihot hyväksyttiin.


4§
Keskustellaan projektisuunnitelmasta

Projektisuunnitelma on hyväksyttävissä kunhan toteutusvaiheen työnjako kirjataan ylös. Janakaavio tarvitsee myös parannusta ja myös lähdeluettelo piti lisätä johon ainakin Ilkka Urtamon toimittama SerialTester General Spesification ja C++ Coding Standard. 




5§
Vaatimusmäärittelyn tarkastelua
	
	Vaatimusmäärittely kaipaa vielä tarkennusta:
	pause-komento pitää mainita toiminnallisissa vaatimuksissa

lukuun 4 tarkempi kuvaus digitaalisista I/O-statuksista. 
moottoreiden statustiedot merkitään LEDeillä ja tekstillä. 
digitaalisen I/O:n LEDit merkitään numeroilla. Niitä on yhteensä 16 inputtia ja 16 outputtia. 
näppäimistöä koskevat vaatimukset pitää kirjata. 
MARKin juoksevaa numeroa ei tarvitse nollata.
SerialTester ei ota kantaa parametrien oikeellisuuteen.
vaatimus siitä, että kaikki tiedostot ovat ASCII:ta. 
kohdan 4.1.2 vaatimus jaettava useampaan osaan. 
	kohta 9 lause “User cannot choose the buttons he wants to use” muotoon  “User cannot choose the keyboard shortcuts.”


PÄÄTÖS: Kaikki edellä mainitut vaatimukset kirjataan vaatimusmäärittelyyn ja myös graafiset muutokset tehdään GUIhin. 
	

6§
GUI-katsaus
	Alustavaan GUI:n tarvittiin vielä seuraavia muutoksia: 
	reset-painikkeen teksti muutetaan referenssiksi (tai lyhenteeksi).  

Pause ja Continue painikkeet näkyviin. 
Connect, Open port, Close port ja Port settings menuun, sillä niitä tarvitaan harvoin. 
alhaalle inputin ja outputin LEDit näkyviin ja niille myös painike jolla tiedot saadaan haettua.
Autopollaukseen pitää voida määrittää kuinka usein tiedot haetaan, ja silloin pollataan kaikkia moottoreita, sekä digitaalisia inputteja ja outputteja.  
Statustiedon napin teksti muutetaan Getistä Readiksi.  
target-sana moottoreiden edit-kentän eteen. 
moottoreiden napeilla moottori liikkuu niin kauan kuin painiketta tai näppäintä pidetään pohjassa. Käytännössä moottorille annetaan joku ääretön target ja start-komento ja kun halutaan lopettaa (eli nostetaan painike tai näppäin) niin annetaan stop-komento. 
parameters-painike jokaisen moottorin. 
LEDit isoja ja niille enemmän tilaa käyttöliittymästä.

PÄÄTÖS: kaikki edellä olevat asiat pitää korjata GUI-suunnitelmaan ja tarvittaessa myös vaatimusmäärittelyyn. 

7§
Muut esille tulevat asiat

- sopimukset annettiin Hirvelän mukaan.

8§
Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

PÄÄTÖKSET:
Ryhmä:
	valmistelee opponointiesitystä.

tekee sovellussuunnitelmaa.
tekee vaatimusmäärittelyä.
valmistelee luokkakaavion.
parantelee GUI:ta.


10§
Sovitaan seuraavan kokouksen aika ja paikka

PÄÄTÖS:  Seuraava kokous pidetään ma 24.3.2003 kello 8.30 Agorassa tilassa AgC223.1.

11§
Puheenjohtaja päätti kokouksen n. 16.20. Pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa http://kotka.it.jyu.fi/serti/

