
Kuovi-projektin aloituspalaveri

Aika: torstai 22.9. klo 8.30 - 11.40.

Paikka: sovellusprojektien kokoustila AgC223.1.

Läsnä:

� Vesa Lappalainen

� Maunu Tuomainen

� Jukka-Pekka Santanen

� Vesa Korhonen, läsnä kohtien 1-6 aikana

� Minna Hillebrand

� Antti Hedlund, puheenjohtaja

� Juho Kortelainen

� Jaana Ojala, sihteeri

� Juhana Pikki, sihteeri

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Antti Hedlund kello 8.30. Puheenjohtajaksi valittiin Antti Hed-
lund sekä sihteereiksi Jaana Ojala ja Juhana Pikki.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3 Osallistujien esittäytyminen

Osallistujat esittelivät itsensä. Tilaajan edustajana paikalla oli Vesa Lappalai-
nen. Korpin kehitystiimiä edusti Minna Hillebrand. Projektin vastaavina ohjaa-
jina toimivat Vesa Korhonen ja Jukka-Pekka Santanen. Tekninen ohjaaja on
Maunu Tuomainen.

1



4 Aikataulun ja sopimusmallin tarkastelu

Projektin aikataulusta ei tehty mitään päätöksiä. Alustavasti sovittiin, että so-
velluksen testiversio olisi valmis joulukuun alkupuolella.

Projektin osapuolet allekirjoittavat projektisopimuksen vain, jos projektille
saadaan rahoitus yliopistolta. Vesa Lappalainen selvittää mahdollisen rahoituk-
sen. Projektin lähdekoodi sijoitetaan GPL-lisenssin alaisuuteen. Projektiryhmän
jäsenet laativat sopimuksen, jossa hyväksyvät tämän. Projektiryhmä laatii vai-
tiolosopimuksen, joka koskee tietokannan dataa. Muutoin projekti on julkinen.
Projektipäällikkö laatii sopimusluonnoksen.

Päätökset:

• Projektisopimus vain jos saadaan rahoitus.

• Lähdekoodit GPL-alaisuuteen, jos projekti ei saa rahoitusta.

• Projektipäällikkö laatii vaitiolosopimusluonnoksen.

5 Keskustellaan aiheesta ja sen mahdollisista toteutusta-

voista

Vesa Lappalainen kertoi lyhyesti Korpin historiasta. Tietoa historiasta löytyy
sivulta https://korppi.jyu.fi/kotka/help/faq/history.jsp.

Tällä hetkellä Korpin käyttö kännykällä on ongelmallista ja kallista, koska
sivuilla on liian paljon informaatiota kännykän pienelle näytölle. Sivujen yksin-
kertaistaminen nopeuttaa niiden selaamista ja tekee sen miellyttävämmäksi.

Projektiryhmä kartoittaa, mitkä sivut räätälöidään kännykkämuotoon. Seu-
raavat käyttötapaukset katsottiin olennaisiksi: tenttiin ilmoittautuminen, ten-
tin peruminen, kurssille ilmoittautuminen, kurssin haku, kurssi-info, Korppiin
kirjautuminen, opiskelusi, kalenteri, salin varaus, luennon peruminen ja tapah-
tuman lisääminen. Näistä valitaan tärkeimmät mukaan projektiin, käyttämällä
apuna mm. Korpin kautta tehtävää kyselyä. Lisäksi sivujen käyttötilastot ovat
saatavilla osoitteesta http://korppi.jyu.fi/statistics/usage_200509.html

Työ aloitetaan projektiryhmän osalta siten, että jokainen suunnittelee yllä
olevien käyttötapausten pohjalta mielestään toimivia, yksinkertaisia sekä infor-
matiivisia sivuja. Työn valmistuttua tuotoksia vertaillaan ja valitaan toteutus-
kelpoiset ideat. Näistä tehdään html-sivu seuraavaan projektipalaveriin.

Vesa Lappalainen kysyy Jani Kurhiselta WAPista ja sen käytöstä tämän
projektin yhteydessä. Tämän jälkeen projektiryhmä sopii palaverin, jos sille on
tarvetta. Jukka-Pekka Santanen kysyy Antti Pirhoselta, onko projektiin mah-
dollista saada mukaan opiskelijoita käytettävyyskurssilta antamaan palautetta
sivujen käytettävyydestä.

Projekti toteutetaan JSP:llä ja Javalla. Minna Hillebrand luo Korpin CVS-
versionhallintaan projektille oma haaran. Bugien seurantaan ja vaatimusten kir-
jaamiseen käytetään BugZilla-järjestelmää, johon Jonne Itkonen luo projektille
komponentin ja antaa käyttöoikeudet. Projektiryhmä pyytää Harri Tuomelta
tietokantapalvelimen asennuksen sekä Eclipsen, Tomcatin sekä JSP- ja Tomcat
pluginit Unix-koneisiin.

Päätökset:
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• Projektiryhmä kartoittaa, mitkä sivut räätälöidään kännykkämuotoon.

• Projektiryhmä hahmottelee alustavat html-sivut.

• Vesa Lappalainen kysyy Jani Kurhiselta WAPista.

• Jukka-Pekka Santanen kysyy Antti Pirhoselta käytettävyyskurssin opis-
kelijoita projektiin.

• Minna Hillebrand luo Korpin CVS-järjestelmään projektille oman haaran.

• Projektiryhmä pyytää Jonne Itkosta luomaan projektilla BugZilla-komponentin
ja antamaan ryhmäläisille käyttöoikeudet.

• Projektiryhmä pyytää Harri Tuomelta tietokantapalvelimen asennuksen
sekä Eclipsen, Tomcatin sekä JSP- ja Tomcat pluginit Unix-koneisiin.

6 Projektin tilat, henkilöt ja mahdollinen akronyymi mai-

nitaan

Projektihuoneena toimii AgC222.2 ja tilan puhelinnumero on 014-2604963. Ko-
kouspaikka on AgC223.1, ellei toisin sovita.

Projektiorganisaation akronyymiksi päätettiin Kuovi. Vesa Korhonen tekee
projektiorganisaatiolle sähköpostilistan, joka on kuovi05@korppi.jyu.�. Minna
Hillebrand lupasi selvittää ketkä Korpin kehitysryhmästä haluavat sähköposti-
listalle.

Päätökset:

• Projektiorganisaation akronyymiksi päätettiin Kuovi.

• Vesa Korhonen tekee projektille sähköpostilistan kuovi05@korppi.jyu.�.

• Minna Hillebrand selvittää ketkä Korpin kehitysryhmästä haluavat pro-
jektiorganisaation sähköpostilistalle.

7 Muut esille tulevat asiat

Käytetään mahdollisimman paljon yleistä sähköpostilistaa yksityisten viestien
sijaan. Projektiryhmä huolehtii kokoustilan varaamisesta. Projektiryhmä varaa
videoprojektorin jokaiseen palaveriin ja tuo sen paikalle.

8 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

• Vesa Lappalainen ilmoittaa Jani Kurhiselle, että projektiryhmä tulee pyy-
tämään häneltä apua WAPiin liittyvissä kysymyksissä.

• Vesa Lappalainen toimittaa projektiryhmälle testipuhelimen, kun saa han-
kittua siihen sim-kortin.

• Vesa Lappalainen selvittää projektin rahoituksen.
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• Jukka-Pekka Santanen pyytää Antti Pirhoselta opiskelijoita arvioimaan
sivujen käytettävyyttä.

• Vesa Korhonen luo projektille sähköpostilistan, jolle määritellään julkinen
arkisto.

• Minna Hillebrand tiedustelee, ketkä Korpin kehittäjät haluavat projektin
sähköpostilistalle.

• Minna Hillebrand luo projektille oman haaran Korpin CVS-versionhallin-
tajärjestelmään ja asettaa käyttöoikeudet.

• Minna Hillebrand antaa projektilaisille opettaja-oikeudet testikorppiin.

• Minna Hillebrand asentaa projektiryhmän tietokantapalvelimeen sekoite-
tun version Korpin tietokannasta.

• Projektiryhmän jäsenet luovat tunnukset BugZilla-järjestelmään ja pyy-
tävät tämän jälkeen Jonne Itkosta luomaan projektille oman komponentin
ja antamaan ryhmäläisille käyttöoikeudet.

• Projektiryhmän jäsenet luovat kukin oman visionsa mukaisen käyttöliit-
tymäehdotuksen ja yhdistävät niistä parhaat puolet yhdeksi ehdotukseksi
seuraavaa palaveria varten.

• Projektiryhmä pyytää Harri Tuomelta tietokantapalvelimen asennuksen
sekä Eclipsen, Tomcatin sekä JSP- ja Tomcat-pluginit Unix-koneisiin.

9 Jaettu materiaali

• Antti Hedlund jakoi esityslistan (moniste).

• Vesa Korhonen antoi uusitut yhteystiedot (moniste).

• Vesa Lappalainen kertoi, mistä näkee käytetyimmät Korppi-sivut
http://korppi.jyu.fi/statistics/usage_200509.html.

10 Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään torstaina 29.9 klo 8.45 tilassa AgC223.1. Projektiryh-
mä huolehtii tilan varaamisesta sekä videotykin tuomisesta paikalle.

11 Kokouksen päättäminen

Antti Hedlund päätti kokouksen kello 11.40.
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