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1§
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokous avattiin kello 15.00. Puheenjohtajaksi valittiin Antti Korhonen ja sihteeriksi Heikki Mylläri.

2§
Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja

Santanen huomautti, että sanan ”nappula” sijaan tulee käyttää sanaa ”painike”, ja että kohdan 7 käsittely oli epäselvä.

PÄÄTÖS: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin.
PÄÄTÖS: Kohdassa 7 käsitelty ”viimeiseen palaveriin liittyvien asioiden katsominen” tehtäisiin tässä palaverissa uudestaan.

3§
Tarkistetaan projektiryhmän jäsenten ajankäyttö

Paikalla olevien ryhmän jäsenten ajankäyttö tarkastettiin. Santanen kommentoi tahdin kiihtyneen.

PÄÄTÖS: Ajankäyttö hyväksyttiin.

4§
Sovelluksen esittelyä ja tarkastelua

SerialTesterin tuoreinta versiota tarkasteltiin. Tapio Hirvelän Ilkka Pietilän kanssa käymän puhelinkeskustelun tuloksena selvisi, miksi SL ei hyväksy joitain moottoriparametreja. Vikaa sovelluksessa ei ollut, mutta käytettävyyden vuoksi Hirvelä vaati asiaan liittyvää tarkistusta parametridialogiin.

PÄÄTÖS: Lisättävä parametridialogiin tarkistus, onko Scale * Error to stop tai Scale * Allowed error suurempi kuin 16-bittinen MAXINT (eli noin 32 000).

PÄÄTÖS: Turhakin terminaalissa oleva teksti on talletettava komentotiedostoon.

PÄÄTÖS: Projektiryhmä testaa sisäisesti testaussuunnitelman tapaukset ”puhtaalla” koneella, jossa on vain Windows. Tämän jälkeen testausvastuu lankeaa Stresstech Oy:lle, joka testaa sovellusta käytössä seuraavalla viikolla ja joko hyväksyy sen tai esittää korjausvaatimukset ko. viikon lopulla.

5§
Sovellusprojektien ohje, kohta 5.3 – viimeisessä palaverissa käsiteltävät asiat

Santanen kävi kohta kohdalta läpi sovellusprojektien ohjeessa mainitut viimeisessä palaverissa käsiteltävät asiat.

PÄÄTÖS: Sovellus hyväksytään Stresstechin puolesta kun se on testattu käytössä, aikaisintaan ensi viikolla.

PÄÄTÖS: Koodin ja dokumenttien hyväksynnän Stresstechin puolesta hoitaa Aapo Tamminen samalla aikataululla. Aapo Tamminen ilmoitti huomanneensa jo koodissa joitain korjattavia syntaksivirheitä, joista lähetettäisiin myöhemmin sähköpostia.

Santanen muistutti myös, että ryhmän on pyydettävä Rainer Koreasalolta hyväksyntä korjatulle koodille. Tamminen sanoi kysyttäessä, että käyttöohjeen (= helppitiedoston) tarvitsee sisältää ”vain olennaisen”.

PÄÄTÖS: Kaikki projektiin liittyvät asiakirjat ovat julkisia ja tulevat kansioon, paitsi SL Comm. Specification.

PÄÄTÖS: Arkistoitavien dokumenttien muoto on alussa sovittu RTF. Erityistä indeksitiedostoa ei Hirvelä pitänyt tarpeellisena.

PÄÄTÖS: Vain uusimmat versiot dokumenteista, sovelluksesta itsestään ja sen koodista arkistoidaan.

PÄÄTÖS: Hirvelä antaa testauksen jälkeen lyhyen lausunnon projektista Santaselle.

PÄÄTÖS: Stresstech kirjoittaa projektiryhmän jäsenille projektin valmistuttua muodolliset projektitodistukset.

PÄÄTÖS: Stresstechiltä projektiryhmällä lainassa olevat laitteet palautetaan testauksen päätyttyä.

PÄÄTÖS: Projektilasku toimitetaan tilaajalle kesäkuun alkupuolella.

6§
Dokumentit

Käsiteltäviä dokumentteja ei ollut: kohta 6 sivuutettiin.

7§
Muut esille tulevat asiat

Ryhmän paikalla olleet jäsenet tutustuivat Hirvelän ja Suomisen opastuksella Stresstechin kokoonpano-osastolla olleisiin laitteisiin, jotka tulisivat käyttämään StressLogicia. Asiaan ei liittynyt päätöksentekoa.

8§
Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

PÄÄTÖKSET (koottu aiemmista luvuista):
Ryhmä:
	Tekee vaadittuja korjauksia koodiin.

Kommentoi koodin
Hirvelä:
	Testaa SerialTesteriä käytössä.

Hyväksyy Stresstechin puolesta sovelluksen.
Laatii tilaajan lausunnon projektista Santasen käyttöön.
Tamminen:
	Hyväksyy Stresstechin puolesta koodin ja dokumentit.


9§
Sovitaan seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraavan kokouksen paikkaa ja aikaa ei sovittu. Ellei erityistä tarvetta tule, 14. projektipalaveri jää projektin viimeiseksi.

10§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50. Pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa http://kotka.it.jyu.fi/serti/

