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Väliesittely

Väliesittely järjestettiin 4.12.2008, osana syksyn 2008 sovellusprojekti-kurssia. Paikalla olivat projektiryhmien
Joose ja Muksis lisäksi sovellusprojektin ohjaajat Jukka-Pekka Santanen ja Ville Isomöttönen sekä Joose-
ryhmän tekninen ohjaaja Tuomas Räsänen. Projektiryhmät pitivät 15–20 minuutin esitelmän kehittämistään
sovelluksista.

Ryhmän Joose esitelmä

Ryhmä esitteli jatkokehityksen kohteena olevaa opinto-oppaan selaineditoria. Esityksessä käytiin läpi pro-
jektin taustaa ja syitä sovelluksen jatkokehitykseen sekä mahdollisia Joose-projektin jälkeisiä jatkokehityksen
kohteita.

Esityksestä esitetyt kysymykset

Esityksen jälkeen yleisöltä tuli esiin muutamia kysymyksiä.
Ville Isomöttönen kysyi, onko kehityksessä tullut vastaan ylitsepääsemättömiä ongelmia sen suhteen, et-

tä kyseessä on jatkokehitysprojekti? Kehitettävästä sovelluksesta on löytynyt muutamia bugeja, joita tilaajan
edustaja Miika Nurminen on korjannut. Miika on myös hieman muokannut järjestelmän rakennetta vastaa-
maan jatkokehityksen tarpeita. Mitään suurempia ongelmia ei kuitenkaan ole ilmennyt.

Muksis-ryhmä kysyi, onko Joose-ryhmä kehittänyt kaikki dokumentin editointiin liittyvät ominaisuudet
vai tuleeko jotkin ominaisuudet valmiina jostakin muualta? Joel Lehtonen vastasi tähän esittelemällä Ext JS-
käyttöliittymäkirjastoa ja Midasta, joka on Mozilla Firefoxin sisäinen tekstieditorikomponentti.

Lisäksi Muksis-ryhmä kysyi tähänastisia kokemuksia projektista. Joose-ryhmällä on riittänyt kiirettä so-
velluksen toteutuksen ja toteutuksesta laadittavien dokumenttien parissa. Ryhmä arvioi, että kiire lisääntyy
parin viimeisen projektiviikon aikana.

Palaute

Esityksen alkuun voisi lisätä kalvon, jossa kerrottaisiin useammasta pienestä osadokumentista koostuvan
suuremman dokumenttikokonaisuuden laatimisesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Tällä kalvolla olisi tar-
koitus sitoa esitys suurempaan kokonaisuuteen.

Kalvoilla esiintyi kahteen kertaan lähes sama kuva. Toisen niistä voisi hyvin jättää pois tai vaihtoehtoisesti
toista kuvaa näytettäessä voisi kuvasta rajata näytettäväksi muuttuneen osuuden.

Sovelluksen käyttöliittymän esittelyä kannattaa harjoitella etukäteen enemmän ja sopia esiteltävät sovel-
luksen ominaisuudet tarkasti. Kalvoihin voisi sisälyttää käyttöliittymän esittelyssä läpikäytävät ominaisuu-
det.

Nikolai Koudelian tulisi osallistua esitykseen muutenkin, kuin sovelluksen käyttöliittymän esittelyn yh-
teydessä konetta käyttämällä. Muutenkin ryhmän tulisi miettiä tarkemmin esiintymisen roolitusta. Esimer-
kiksi pientä päällekäin puhumista esiintyi.
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Kehitettävän sovelluksen tekniikasta voisi kertoa ennen Joosen käyttöliittymän esittelyä. Myös syy, miksi
sovellusta kehitetään Firefox-selaimen versiolle 3, tulisi kertoa.

Esiteltäessä sovelluksen kehitykseen liittyviä muita projekteja, tulisi kertoa mitä projektit ovat tehneet, ei
missä järjestyksessä.
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