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Kui on tahe, on ka võimalus!

Rühmanimi

Teema

Punktid
kokku

Sisu (10)

Juhised Prototüüp
(10)
(10)

Ahjusepad

Kasutajaliides
küpsetusahjule

28

9

10

9

Andres Kiik

Automaattankla
makseterminal

28

9

10

9

ATS

Kasutajaliides
kaasaegsele televiisorile

27

9

9

9

Chukwudi

Mobiiltelefoni rakendus
nimega ’fart-o-meter’

26

9

9

8

Cobra11

Pangaautomaat

29

9

10

10

Puhastusroboti
Comradeship juhtpaneel

30

10
9

10
9

10
10

DASH

Arvutiabi tööde
haldamine

28

Escher

Hotelli administraatori rakendus
28

10

9

9

Fairplay

Laopidamise rakendus

27

9

9

9

Guise++

Kasutajaliides mängule
"Tamagotchi"

29

10

10

9

29

9

10

10

27

9

9

9

Android rakendus
liiklustestide tegemiseks
courses.cs.ut.ee
kodutööde haldamise
Jedi masters süsteem

Java4life

Kama

Interneti kaudu
toiduainete tellimine

28

9

10

9

Kelloggs

Integreeritud
märkmikuga arvutikell

29

10

10

9
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Kommentaarid tööle

Hea töö. Värvide valik on hea mõte. Ekraani
paigutuse osas tasub veel mõelda - "Save"
nupp on mitte intuitiivses kohas (parem on
lähemal paremale alumisele nurgale); "Puhur
väljas" on ebaproportsionaalselt suur.
Hea töö. Veidi on ebakõla tšeki temaatika
käsitlemisel (andmed, ekraanipilt). 6.2 kuvas
on puudu alternatiivid kinnitamisele.
Prototüübi disain ei ole heal tasemel
läbimõeldud.
Ilmekalt ei tulnud välja lahenduse eripära
võrreldes tavpäraste nutiteleritega.
Mõttearendused ja detailid tunduvad
ajapuuduse tõttu poolikuks jäänud.
Prototüübi kuvade puhul soovitan suuremat
ühtlust disainis.
Hea töö. Muhe mõte. Puudu on mitmete
põhiandmete käsitlus (nt. metaan,
serveripõhise andmekogu loogika).
Rakenduse prototüüp on kirjeldusega
võrreldes vähe ilmekas.
Prototüübis on hästi kasutatud ekraanipinda.
Taolisel rakendusel on mõistlik lisada
kasutajale rohkem taustainfot ja kindlust
tekitavaid teateid (nimi, konto, raha
sisetamisel loendur, ...). Funktsionaalsuse
kirjeldus on veidi kasin. Osaliselt on
funktsionaalsuse kirjeldus kandunud juhiste
peatükki.
Ilmekas ja hästi läbi mõeldud prototüüp.
Funktsionaalsus ja juhised selgesõnalised.
Hea töö. Abi andmise ja juhendamise
teemakäsitlus on nõrk. Pilt 2-l asuv liugur on
hea mõte. Ilmekas prototüüp. Taolise
rakenduse puhul vajatakse tavaliselt ka
mitmekülgset statistikat ja aruandlust, mida
selles töös ei ole käsitletud.
Väga süsteemne kirjeldus. Puudu on ikoonide
kirjeldused. Protoüübis soovitus kasutada
rohkem pehmemaid vorme (kandilise
asemel) ja rõhuasetusi (nt. rasvane kiri)
olulistel andmetel.
Põhitegevuste kirjeldused on kasinad.
Ebaselgeks jääb milline seade on eelistatud
sisestuseks (puude, hiir või klaviatuur).
Prototüübis on vähe ilmekust, rõhutatust ja
värve.
Hea töö. Struktuuri on natuke raske jälgida.
Punkti 3.2.8 õigem koht on prototüübi
alapunktis.
Ilmekas prototüüp. Heal tasemel kirjeldused.
Andmete hulk ja loogika jääb ebaselgeks.
Põhitegevuste kirjeldused on kasinad.
Koolitamise ja abiandmise temaatika
pealiskaudne.
Hea töö. Põhitegevusi on õige pikemalt
kirjeldada. Protoüübis on kasinalt kasutatud
ekraanipinda.
Terviklik töö. Prototüübi hall põhitoon teeb
rakenduse kahvatuks. Hästi kirjeldatud
juhised.
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Kinohuvilised Kino Cinamon mobiiliapp

28

9

9

10

Seriaalide haldamise
KnowShow
vahend
Küsimused küsimused
Twitteri küsimuste liides

28
0

9

10

9

Luma

Füüsiliste simulatsioonide komplekti
28 kasutajaliides
9

9

10

Mebap

E-valmiste infosüsteem
Auto
navigatsiooniseadme
juhtimine
Pitsa kojutellimise
veebirakendus

27

9

9

9

28

9

10

9

30

10

10

10

28

10

9

9

29

10

10

9

29
26
30

9
9
10

10
8
10

10
9
10

28
30

10
10

8
10

10
10

Televiisori kasutajaliides
30
Kasutajaliides
The Identical Snowflakes
kaasaegsele videomakile
30
Vana hea
Autopäeviku rakendus mobiilis 0

10

10

10

10

10

10

NAVI
PitsaSaad

Plade
Poojad

Reinloo
Ryhm2337
Sparksoft
SUM
Taima

Plagiaadituvastuse/sarna
sustuvastuse süsteem
e-valimiste veebipõhine
rakendus

Arvutiabi tööde haldamine
Kasutajaliides
ERP sparksoft
Krüptitud P2P
suhtlustarkvara
Kaubanduskeskuse

Televusser
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Hea töö. Funktsionaalsuse kirjeldus on kasin.
Koolitamist ja juhendamist ei ole käsitletud.
"Osta pilet" nupp on õige teha roheline tegemist on ju positiivse tegevusega.
Turvalisuse mõttes jääb segaseks kuidas
tagatakse, et mobiilinumbri sisestamisel ei
kasutata valet numbrit (kellele läheb ka arve
pileti eest)
Hea töö. Andmete kirjeldus põhjalik,
funktsionaalsuse kirjeldus kasin. Avaaken on
väga kasin - uuel kasutajal ei ole sellel lehel
hea. Segaseks jääb kuidas on võimalik
lahenduse kasutajaks saada.
Huvitav töö. Dokumendi struktuuri raske
jälgida.
Prototüüpi on raske jälgida - tõmmised
pisikesed. Sinine erk taustavärv tungib väga
esile ja ekraanikasutus vähene.
Hea töö. Prototüübis on õige välja tuua
rohkem eripäraseid kasutusjuhte.
Põhitegevuste kirjeldus on kasin.
Väga hea töö. Eriti meeldi põhitegevuse
mitmekülgne kirjeldus.
Hea töö. Prototüübis soovitan paremini ära
kasutada ekraanipinda. Koolitusele,
juhendamisele ja veasituatsioonidele on õige
rohkem tähelepanu pöörata.
Hea töö. Väline prototüüp millegipärast ei
avanenud.
Hästi läbi mõeldud rakendus. Kena
prototüüp. Väikeste ekraanidega
arvestamine on tugev pluss. Puudu on
aruandluse-statistika funktsionaalsuse mõte.
Taolise rakenduse puhul peab kindlasti
selline funktsionaalsus ka olema.
Teemad töös on kasinalt esitatud.
Väga hea ja sisukas töö
Huvitav idee. Töös ei ole järgitud soovitud
struktuuri.
Väga hea ja sisukas töö
Väga hea ülesehitusega ja selge sõnastusega
töö.
Väga hea ja sisukas töö
Töö esitamata
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