
UCOT-Projekti Pöytäkirja

UCOT-sovellusprojektin 10. viikkopalaveri

Aika: Perjantai 15.12.2006 klo 11:25-14:26.
Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1

Läsnä:
  tilaaja:
    Tommi Kärkkäinen
  projektiryhmä:
    Vesa Pikki
    Ilari Liukko (puheenjohtaja)
    Tuomo Pieniluoma 
    Panu Suominen (sihteeri)
  ohjaajat:
    Ville Isomöttönen
    Miika Nurminen
  tarkkailija:
    Antti Hallamäki

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11:25.

2. Päätösvaltaisuuden tarkistaminen.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska tilaajan edustajista Tommi Kärkkäinen, ohjaaja Ville 
Isomöttönen sekä projektiryhmän jäsenet olivat paikalla, ja esityslista oli toimitettu osallistujille 
palaveria edeltävänä työpäivänä.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen.
Pöytäkirjassa ei ollut asiavirheitä. Ville Isomöttönen toimitti huomaamansa kirjoitusvirheet 
ryhmälle. Kaikki edellisessä pöytäkirjassa mainitut tehtävät olivat tehty.

PÄÄTÖS: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksilla.

5. Kuudennen iteraation vaatimusten hyväksyminen.
Tommi Kärkkäinen kävi läpi sovelluksen 6. iteraation vaatimuksia. Vaatimukset hyväksyttiin. 
Lisäksi testattiin PDF-tallennuksen toimiminen. Se ei toiminut. Huomattiin myös, että entiteetin 
tyyppien toiminnassa epäloogisuuksia. Tyypin pystyi poistamaan tyyppilistalta, mutta tämä ei 
vaikuttanut varsinaiseen malliin mitenkään. Samoin tyyppiä ei pystynyt poistamaan, jos tyyppilista 
oli tyhjä.
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PÄÄTÖKSET:

● 6. iteraation vaatimukset hyväksyttiin.

● Korjattavat asiat:

○ Ryhmä korjaa PDF-tallennuksen.

○ Tyyppilistaan lisätään ladatusta käsitemallista löytyneet uudet tyypit.

○ Tyyppiä poistettaessa ilmoitetaan, kuinka moneen entiteettiin poisto vaikuttaa ja 
poistettava tyyppi poistetaan myös entiteeteiltä käyttäjän hyväksynnän jälkeen.

○ Entiteetin tyyppi pitää voida poistaa.

6. Projektiraportin katselmointi.
Katselmoitiin projektiraportti (korjaukset löytyvät projektiraportin katselmointiraportista). Lisäksi 
keskusteltiin dokumentin yleisestä luonteesta, jonka tilaaja olisi toivonut painottuvan enemmän 
toteutuneisiin asioihin ja erityisesti niiden syihin.

PÄÄTÖS: Muutosten tarkastamisen jälkeen projektiraportti on hyväksytty.

7. Sovellusraportin katselmointi.
Katselmoitiin sovellusraportti (korjaukset löytyvät sovellusraportin katsemointiraportista). 
Dokumenttiin haluttiin testausta käsittelevä luku, lisäksi toivottiin lisää tarkkuutta ohjelman 
ydintoiminnan (käyttötapauksen jäsentäminen käsitemalliksi) osalta.
PÄÄTÖS: Muutosten tarkastamisen jälkeen sovellusraportti on hyväksytty.

8. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä.
PÄÄTÖKSET:

● Projektiryhmä toteuttaa kokouksessa esitetyt korjaukset sovellukseen ja raportteihin. Korjatut 
raportit toimitetaan eteenpäin maanantina.

● Ville Isomöttönen ja Tommi Kärkkäinen tarkistavat katselmoinneissa sovittujen korjausten 
tekemisen.

9. Muut esille tulleet asiat.
PÄÄTÖKSET:

● Paperit pyritään allekirjoittamaan keskiviikkona.

● Ohjeet on hyväksytty kirjoitusvirheiden korjaamisen jälkeen.

● Sovellus pyritään hyväksymään tiistaina sovellusprojektien loppuesittelyiden jälkeen.

10. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka.
Seuraavan kerran kokoonnutaan tiistaina kello 15:45 sovellusprojektien kokoustilassa Ag C223.1 
loppuesittelyiden päätyttyä.
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11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:26.
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