Kiiruna-projektin 4. palaveri

Aika: Perjantai 24.2. klo 11.05 - 11.51.
Paikka: Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1.
Läsnä:
 Elina Lindroos
 Vesa Lappalainen, läsnä kohdissa 7-12
 Heikki Häyhä, sihteeri
 Ari Perälä
 Santtu Syrjälä
 Mikko Ruuskanen, puheenjohtaja
 Vesa Korhonen
 Rainer Koreasalo

Pöytäkirja
1

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Mikko Ruuskanen kello 11.05.
2

Sihteerien ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ruuskanen sekä sihteeriksi Heikki Häyhä.
3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4

Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Elina Lindroos huomautti, että OlliPekka Laakson virkanimike on turvallisuuspäällikkö. Pöytäkirja hyväksyttiin.
5

Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntiraportointi

Santtu Syrjälä kävi läpi viikkokatsauksen sekä raportoi ryhmän tunnit. Ryhmä
aloittanut ohjelmoimaan piirto-ohjelmaa ja laatimaan sovellussuunnitelmaa ja
vaatimusmäärittelyä. Maanantaista torstaihin viikolla 8, oli tunteja kulunut noin
70.
1
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Sopimusten katselmointi

Heikki Häyhä esitti vaitiolosopimuksen. Elina Lindroos totesi, että projektisopimukseen tulee tehdä pari muutosta. Nämä muutokset ovat kirjoitusvirhe ja
tavutusvirhe. Vaitiolosopimuksen hän toimittaa Esko Korhosella tarkistettavaksi. Sovittiin, että ryhmä toimittaa korjatut projektisopimukset allekirjoitettuna
tilaajalle seuraavan viikon aikana.
Päätökset:

• Projektisopimukseen tehtävä tarvittavat muutokset.
• Ryhmä allekirjoittaa sopimukset, sekä toimittaa ne tilaajalle.
7

Vaatimusmäärittelyn tarkennus

Mikko Ruuskanen esitteli hahmotelmaa vaatimusmäärittelystä. Vesa Korhonen
totesi, että toiminnallisia vaatimuksia voisi tarkentaa. Teknisistä vaatimuksista
keskustelua herätti sivujen latautumiselle asetettavat aikavaatimukset. Vaatimusmäärittelyyn laitetaan, että ohjelmiston suorituskykyvaatimukset minimoidaan ja lopulliset laitteistovaatimukset jätetään ylläpidon huoleksi. Vesa Lappalainen totesi, että olisi hyvä laittaa jonkinlainen karkea arvio yhden sivun
latausajasta.
8

Koodin katselmointi

Heikki Häyhä esitti karttaohjelmassa käytettävän luokan. Käytiin pikaisesti läpi
koodin ulkoasuun liittyviä asioita. Rainer Koreasalo totesi, että koodin sisältöä
ja suunnitteluun liittyviä asioita katsotaan kokouksen päätyttyä. Vesa Lappalainen huomautti, että kommentit tulee lisätä myös luokan alkuun.
9

Muut esille tulleet asiat

Vesa Korhonen ilmoitti olevansa lomalla ensi viikolla. Elina Lindroos ilmoitti ettei ole toimittanut kysymyksiä kyselylomaketta varten. Sovittiin, että kokous pidettäisiin jatkossa perjantaisin kello 8.30. Oli puhetta, että ohjelman lähdekoodi
ja itse ohjelma tulisi Korppi-järjestelmän tyyliin GPL-lisenssin alaisuuteen.
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Sovitaan seuraavista tehtävistä

• Elina Lindroos toimittaa siivouskyselyyn liittyvät kysymykset.
• Projektiryhmä allekirjoittaa ja toimittaa korjatun Projektisopimuksen tilaajalle.
• Tilaaja hyväksyttää vaitiolosopimuksen.
• Ryhmä suunnittelee testikyselyn Korppiin.
• Koodin alkuun kommentit.
• Lähdekoodi GPL:n alaisuuteen.
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Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään perjantaina 3.3. klo 8.30 tilassa AgC223.1. Projektiryhmä huolehtii tilan varaamisesta sekä videoprojektorin tuomisesta paikalle.
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Kokouksen päättäminen

Mikko Ruuskanen päätti kokouksen kello 11.51.
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