
Kiiruna-karttaprojektin 5. palaveri

Aika: Perjantai 3.3. klo 8.30 - 11.25.

Paikka: Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1.

Läsnä:

� Elina Lindroos, poistui kohdan 7 jälkeen.

� Vesa Lappalainen, tuli paikalle kohdan 5 aikana.

� Heikki Häyhä

� Ari Perälä

� Santtu Syrjälä, puheenjohtaja

� Mikko Ruuskanen, sihteeri

� Tiina Pöyhönen, poistui kohdan 8 jälkeen.

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Santtu Syrjälä kello 8.30. Tiina Pöyhönen esitti, että projek-

tiryhmä voisi hakea videoprojektorin ja muut tavarat valmiiksi jo edellisenä

iltana.

2 Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Santtu Syrjälä sekä sihteeriksi Mikko Ruuskanen.

3 Esityslistan hyväksyminen

Mikko Ruuskanen esitti, että esityslistassa vaihdettaisiin kohtien 7 Vaatimus-

määrittelyn tarkastelu ja 8 Korpin esimerkkikyselyt paikkoja keskenään. Esitys

hyväksyttiin.

4 Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Santtu Syrjälä kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin

huomautuksitta.
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5 Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntirapor-

tointi

Santtu Syrjälä jakoi viikkoraportin ja esitteli ryhmän käyttämät tunnit. Tors-

taihin mennessä ryhmä oli käyttänyt noin 80 tuntia. Perjantaina tuntimäärä

nousi reilusti ylsi sadan. Vesa Lappalainen saapui paikalle.

6 Sopimusten tarkastelu

Projektisopimus oli valmiina allekirjoitusta varten. Vesa Korhonen oli viikon lo-

malla ja sopimusta ei voitu jättää hänen toimitettavakseen Esko Korhosen alle-

kirjoitusta varten. Esko Korhoselta ei oltu saatu palautetta vaitiolosopimukses-

ta. Elina Lindroos lupasi kysyä Esko Korhoselta tarvitseeko vaitiolosopimukseen

tehdä muutoksia. Sopimukset pyritään allekirjoittamaan ensi viikon aikana.

7 Korpin esimerkkikyselyt

Ari Perälä esitteli Testikorppiin tehdyt esimerkkikyselyt. Turvallisuuskysely käy-

tiin nopeasti lävitse, koska Olli-Pekka Laakso ei ollut paikalla. Vesa Lappalainen

kommentoi turvallisuuskyselyssä sitä, ettei monivalintakentät olleet keskenään

yhtä leveitä. Olli-Pekka Laakso oli lähettänyt lisäkysymyksiä erilaisiin uhkiin

liittyen. Mietittiin miten ne saataisiin liitettyä kyselyyn parhaimmalla tavalla.

Päätettiin lisätä tietoturvakyselyyn uusi kohta Riskit ja uhat ja tarkistaa Olli-

Pekka Laakson mielipide tehdyistä muutoksista. Huomattiin, että Olli-Pekka

Laakso puuttuu projektiryhmän sähköpostilistalta. Päätettiin, että Vesa Kor-

hosen tulee lisätä hänet listalle.

Elina Lindroos oli tyytyväinen siivouskyselyn ensimmäiseen ja kolmanteen

sivuun. Toisen sivun rakennetta päätettiin yksinkertaistaa poistamalla siitä tur-

hat väliotsikot. Vesa Lappalainen ehdotti, että ensimmäisellä sivulla kohdassa,

jossa kysytään tilan nimeä, voisi olla mallina jonkin tilan nimi. Kolmannelle

sivulle Vesa Lappalainen ehdotti laitettavan alasvetolistan kirjoitettavan raken-

nuksen nimen kohdalle. Elina Lindroos poistui.

Päätökset:

• Vesa Korhonen lisää Olli-Pekka Laakson projektiryhmän sähköpostilistal-

le.

• Ari Perälä tekee alkuviikosta uudet kyselyt, josta pyytää sähköpostilla

kommentit Elina Lindroosilta ja Olli-Pekka Laaksolta.

8 Vaatimusmäärittelun tarkastelu

Mikko Ruuskanen esitteli missä vaiheessa vaatimusmäärittely oli. Vaatimusmää-

rittely sisälsi alustavat käyttötapaukset sekä vaatimukset. Vaatimuksille ei oltu

vielä määritetty prioriteettejä. Vaatimusmäärittelyn sisältö ei nostanut kom-

mentteja. Tiina Pöyhönen poistui.
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9 Koodin katselmointi

Santtu Syrjälä esitteli esimerkin projektissa käytettävistä koodaus- ja kommen-

tointikäytänteistä. Vesa Lappalainen huomasi, että mallista puuttui maininta

koodin lisenssistä ja että mallissa ei ollut käytetty Javadoc:ia.

10 Piirto-ohjelman tarkastelu

Santtu Syrjälä esitti mitä piirto-ohjelmassa oli saatu aikaiseksi. Piirto-ohjelmassa

joudutaan miettimään uudestaan käytettävää gra�ikkakirjastoa. Vesa Lappalai-

nen esitti, että Santtu Syrjälä tekisi demon, jossa katsottaisiin miten SWT ja

Swing suoriutuvat isohkon kuvan käsittelystä. Santtu Syrjälä kysyi, mikä Ja-

van versio on Korpin palvelimella. Vesa Lappalainen lupasi ottaa asiasta selvää.

Lisäksi Vesa Lappalainen lupasi selvittää, mitä Javan gra�ikkakirjastoa on käy-

tetty olemassaolevissa Korpin osissa.

11 Muut esille tulleet asiat

Muita asioita ei tullut esille.

12 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

• Elina Lindroos pyytää Esko Korhosta lähettämään mahdolliset vaitioloso-

pimukseen tarvittavat korjausehdotukset.

• Projektiryhmä suunnittelee testikyselyn Korppiin.

• Vesa Korhonen lisää Olli-Pekka Laakson projektiryhmän sähköpostilistal-

le.

• Ari Perälä tekee alkuviikosta uudet kyselyt, josta pyytää sähköpostilla

kommentit Elina Lindroosilta ja Olli-Pekka Laaksolta.

• Santtu Syrjälä tekee Swing- ja SWT-demot.

• Vesa Lappalainen selvittää mitä Javan versiota Korppi-käyttää.

• Vesa Lappalainen selvittää mitä gra�ikkakirjastoa Korpissa on aiemmin

käytetty.

13 Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään perjantaina 10.3 klo 8.30 tilassa AgC223.1. Projekti-

ryhmä huolehtii tilan varaamisesta sekä videoprojektorin tuomisesta paikalle.

14 Kokouksen päättäminen

Santtu Syrjälä päätti kokouksen kello 11.25.
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