
Kuovi-projektin 1. väliesittelyn pöytäkirja

Aika: perjantai 4.11.2005 14:15 - 16:00

Paikka: Ag Beeta

Läsnä:
Projektiryhmät:

– CONCEPT

– Kuovi

– Lokki

– Neva

Ohjaajat:

– Ville Isomöttönen

– Lari Kannisto

– Vesa Korhonen

– Jukka-Pekka Santanen

1 Esittelyn eteneminen

Projektiryhmä saapui väliesittelyyn klo 14:15, ja poistui klo 16:00.
Jaana Ojala aloitti esitteli ryhmän jäsenet ja kertoi Korpin historiasta ja

projektin taustoista. Projektipäällikkö Antti Hedlund jatkoi kertomalla projek-
tin taustalla olevista ongelmista ja tarpeista. Juho Kortelainen esitteli sovelluk-
sen toteutusta. Lopuksi Juhana Pikki esitteli ryhmän tekemiä prototyyppisivuja
sovelluksen käyttöliittymään liittyen.

2 Esitetyt kysymykset

Esittelyn jälkeen ohjaajat ja muut projektiryhmät esittivät kysymyksiä esityk-
seen ja projektiin liittyen.

Neva: Onko Korpissa vastattavana oleva kysely teidän aikaansaannoksenne?

AH: Kyllä on.

NEVA: Testipuhelimena olette käyttäneet Nokian 60-sarjaa. Oletteko huomioi-
neet, että esim. 40-sarjan puhelimien selainominaisuudet ovat hyvinkin rajoit-
tuneita niihin verrattuna?

JP: Kaikille puhelinmalleille sovellusta ei ole kuitenkaan mahdollista saada toi-
mimaan kunnolla, joten jokin puhelin on valittava normaalitasoksi. Meille on
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luvattu myös vanhempia puhelimia testausta varten, jotta voimme ottaa huo-
mioon laajemman puhelinkannan.

Lari Kannisto: Joudutteko itse tekemään muutoksia Kotka-tietokantaan?

AH: Jos muutokset kohdistuvat olemassaoleviin tauluihin, niin luultavasti joku
asiantuntevampi tekee ko. muutokset. Jos kyseessä on uuden taulun tekeminen,
niin saatamme itsekin tehdä ne.

Lari Kannisto: Minkälaisia tauluja tuletta tarvitsemaan?

AH: Paljon on puhuttu tietämyskannasta, joka sisältäisi tietoja tietyistä pu-
helinmalleista ja siitä, miten ne toimivat mobiili-Korpin yhteydessä.

Ville Isomöttönen: Mitä mieltä olette tähän asti olleet sovellusprojektista?

AH: Tähän asti jo ollut erittäin opettavainen kokemus. Työmäärä vaan on
pelottavan iso.

JP: Aika erilainen kuin mikään tähänastinen yliopistokurssi.

3 Palaute

Kysymysten tauottua ohjaajat antoivat palautetta esityksestä. Vastaava ohjaaja
keskittyi esiintymisen kommentoimiseen ja muut ohjaajat esityksen sisältöön.

Ville Isomöttönen kehui esitystä hyväksi ja sujuvaksi. Sovelluksen rakentees-
ta kertovaa kuvaa hän moitti liian pieneksi ja epäselväksi.

Lari Kannisto sanoi, että itse Korpista ja sen tarkoituksesta olisi hyvä kertoa.
Jukka-Pekka Santanen kehoitti tiivistämään Korpin taustan esittelyä. Van-

hoista projekteista tulisi kertoa vähemmän ja niistä voisi mahdollisesti tehdä
kaavion. Lisäksi esityksen kalvot olivat hieman epätasapainossa.

Vesa Korhonen huomautti kalvolle ja tietokoneen ruudulle puhumisesta. Yh-
den henkilön puhuessa jonkun toisen tulisi vaihtaa kalvoja ja näkymiä. Korho-
sen mukaan Antti Hedlundilla oli hyvä kontakti yleisöön, mutta ajatus tuntui
katkenneen jossain välissä. Kädet olisi myös hyvä saada pois taskuista. Juho
Kortelaisen esitys oli selkeä, rintamasuunta vain oli hieman liikaa taululle päin,
sama ilmeni myös Jaana Ojalan esityksessä. Juhana Pikki käytti hieman liikaa
käsiään, joten huomio keskittyi väärään paikkaan.

4 Ryhmän ajatukset esityksestä

Kokonaisuutena esitys sujui hyvin. Vähäisestä harjoittelusta huolimatta aihe ja
esityksen kesto pysyivät kasassa. Pieniä parantamisen kohteita löytyi niin itse
esityksestä kuin esiintyjistäkin.
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