
Joose-sovellusprojekti 6. PALAVERI
Agora, Mattilanniemi 2, C222.2 PÖYTÄKIRJA
40100 Jyväskylä
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Läsnä
Hautakangas Hannu, puheenjohtaja
Koudelia Nikolai
Lappalainen Vesa, paikalla kohtien 5-10 aikana
Lehtonen Joel
Nurminen Miika
Nysten Johan, sihteeri
Räsänen Tuomas, paikalla kohtien 5-10 aikana
Santanen Jukka-Pekka

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Hannu Hautakangas kello 10.23.

2. Kokouksen päätösvaltaiseksi toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hannu Hautakangas esitti, että esityslistalle tuotaisiin uusi kohta “Tallennus” ennen kohtaa “Muut
asiat”.
Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyntä
Jukka-Pekka santanen ehdotti että lista vaatimusmäärittelyyn tehtävistä muutoksista olisi voitu tii-
vistää. Päätettiin kuitenkin säilyttää se sellaisenaan, jolloin projektiryhmä pystyy nopeasti etsimään
korjattavat kohdat.
Pöytäkirjan otsikossa oli aika- ja paikka-tiedot väärin päin. Pöytäkirjasta puuttui myös viimeinen
kohta, “Kokouksen päätös”. Näihin päätettiin tehdä korjaus.
Päätökset

• Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin edellä kuvatuin muutoksin.

5. Projektin tila ja sovitut tehtävät
Projektin ensimmäinen inkrementti ei vielä ole lopussaan, mutta sen ensimmäinen vaatimus, tallen-
nus, on testausta vaille valmis. Korostukset valmistunee viikon tai kahden sisällä.
Vaatimusmäärittelyn korjaukset eivät ole valmiit, vastuuhenkilöiden tehdessä enemmän toteutusta
menneellä viikolla.
Pohdittiin, josko seuraavan inkrementin suunnittelu pitäisi aloittaa ennen nykyisen valmistumista.
Tällöin Joel Lehtonen ja Hannu aloittaisivat seuraavien vaatimusmäärittelyjen teon.
Nikolai Koudelia ja Miika Nurminen keskustelivat toteutuksen pullonkauloista, joista tuli esille val-
miin tallennus-skriptin käyttö. Tätä ei oltu aikaisemmin vaadittu tai neuvottu käyttämään, jolloin
sitä vastaavien toiminnallisuuksien toteuttamiseen meni turhaa aikaa.
Johan Nysten
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• Vaatimusmäärittelyn teko. (kesken)

Joel Lehtonen

• Jatkaa projektisuunnitelman tekoa. (kesken)

• Suunnittelee miten työt jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken. (kesken)

• Piirtää Kokako 2.0:sta rakennekuvan. (suoritettu)

• Piirtää dynaamisen rakennekaavion. (kesken)

Nikolai Koudelia

• Vaatimusmäärittelyn teko. (suoritettu)

• Tarkentaa/jakaa vaatimukset osiin. (suoritettu)

Miika Nurminen

• Kehittää julkaisujärjestelmää raporttien teon helpottamiseksi. (kesken)

Tuomas Räsänen

• Koodin ensimmäinen katselmointi. (kesken)

Jukka-Pekka Santanen

• Toimittaa projektille kansion ja välilehdet. (suoritettu)

6. Tallennus
Nikolai Koudelia kertoi että tallennus on toteutettu, mutta ettei testausta vielä ole tehty. Arveltiin
että seuraavaan palaveriin mennessä testausta saataisiin tehtyä ainakin osiltaan. Kokousluokan se-
laimella, Firefox 2.0, ei tallennus toiminut. Joel Lehtosen kannettavalla saatiin tallennus toimimaan,
mutta lieviä ongelmia oli muutosten näkyvyyden kanssa : Nikolai oli itse käsin poistanut selaimensa
välimuistin käytöstä tätä toiminnallisuutta varten. Joel ja Miika Nurminen pohtivat josko kyseessä
saattaisi olla myös palvelinpuolen ongelma.

Keskusteltiin myös sovelluksen käytettävyydestä, jolloin esille tuli tallennuspainikkeen sijoitus ja
ulkonäkö. Painike sijoitettaisiin vasempaan ylälaitaan, ja Vesa Lappalainen ehdotti että oninstuneen
tallenuksen jälkeen painike olisi harmaantunut, eli poissa käytöstä, seuraavaan muutoksentekoon
asti.

Joel otti myös esille käytettävyyspäivän ja sen aikana saadusta palautteesta sovellukseen liittyen.
Sovelluksen viesti-ikkuna saisi olla piilossa vaki-käyttäjältä, mutta Tuomas Räsänen ehdotti että se
ponnahtaisi näkyviin silloin kun isompien virheitten sattuessa.

7. Muut asiat
Keskusteltiin projektin dokumenttien lisensseistä ja niitten sopivuudesta. Joel ei ollut vielä keren-
nyt lukemaan sen tarkemmin BSD-lisenssistä, mutta jonkin verran GNU-lisenssistä. Hän kuiten-
kin oli sitä mieltä, että olisi luontevaa käyttää BSD-lisenssiä (ilman mainoslausetta) sovelluksessa
ja FreeBSD-dokumenttilisenssiä dokumenteissa. Miika ja Jukka-Pekka kuitenkin kehottivat ryhmää
käyttämään yksinkertaista dokumenttilisenssiä kuten MIT:tä.

8. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
Seuraava palaveri pidetään perjantaina 31.10.2008 kello 10.15 projektin kokoustilassa, AgC223.1.

9. Osallistujien seuraavat tehtävät
Johan Nysten

• Vaatimusmäärittelyn täydentäminen ja korjaus.
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Joel Lehtonen

• Jatkaa projektisuunnitelman tekoa.

• Suunnittelee miten työt jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken.

• Piirtää dynaamisen rakennekaavion.

• Piirtää julkaisuprosessista kuvan.

Hannu Hautakangas

• Vaatimusmäärittelyn täydentäminen ja korjaus.

Miika Nurminen

• Kehittää julkaisujärjestelmää raporttien teon helpottamiseksi.

Tuomas Räsänen

• Koodin ensimmäinen katselmointi.

10. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo. 11.17

Jaettu ja käsitelty materiaali

• Projektin tilakatsaus:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/joose/dokumentit/ajankaytto/ajankaytto6.doc
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