
Kuovi-projektin 6. palaveri

Aika: perjantai 4.11.2005 klo 10:05 - 12:00

Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

– Vesa Lappalainen, läsnä kohtien 4 - 13 aikana

– Maunu Tuomainen

– Vesa Korhonen

– Jukka-Pekka Santanen

– Antti Hedlund

– Juho Kortelainen, puheenjohtaja

– Jaana Ojala, sihteeri

– Juhana Pikki

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Juho Kortelainen kello 10:05. Puheenjohtajaksi valittiin Juho
Kortelainen ja sihteeriksi Jaana Ojala.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohtien 6 ja 7 otsikoiksi Vesa Korhonen kaipasi otsikkomaisempia
nimiä. Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

Päätökset:

• Esityslistan kohtien 6 ja 7 otsikot muokataan toteavampaan muotoon.

3 Viime viikon palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Viime viikon palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
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3.1 Viime viikon tehtävälista

• Maunu Tuomainen perehdyttää projektiryhmää JSP:n ja Eclipsen käyt-
töön sekä Korppi-järjestelmän toteutusratkaisuihin (kesken).

• Vesa Lappalainen selvittää näkövammaisten toivomaa sivurakennetta (kes-
ken).

• Projektiryhmän tulee tutustua JSP:hen (kesken)

• Projektiryhmä viimeistelee Projektisuunnitelman ja Vaatimusmäärittelyn
(kesken).

• Projektiryhmä aloittaa Sovellussuunnitelman kirjoittamisen (aloitettu).

• Projektiryhmä huolehtii, että sovelluksen kehitysympäristö tulee kuntoon
(suoritettu).

• Projektiryhmä korjaa ajankäyttötaulukot ja mahdollisesti pyytää apua
Petri Heinoselta (kesken).

• Projektiryhmä aloittaa varsinaisten JSP-sivujen toteutuksen mahdollisim-
man pian (aloitettu).

4 Viikkokatsaus

Projektiryhmä on jatkanut Projektisuunnitelman ja Vaatimusmäärittelyn kir-
joittamista. Sovellussuunnitelman kirjoitus on aloitettu. Ryhmä on aloittanut
tutustumisen JSP:hen ja saanut Maunu Tuomaiselta koulutusta tähän sekä
Eclipsen käyttöön.

Eclipse-kehitysympäristö on saatu kuntoon. Ryhmä on aloittanut JSP-sivujen
toteuttamisen sisäänkirjautumis- ja pääsivuista sekä tutustunut käyttäjänhal-
lintaan. Ajankäyttötaulukon ongelmiin ryhmä on pyytänyt Petri Heinoselta
apua ja hän on tulossa selvittämään asiaa tulevalla viikolla.

Seuraavalla viikolla projektiryhmä jatkaa Projektisuunnitelman ja Vaati-
musmäärittelyn viimeistelyä sekä jatkaa Sovellussuunnitelman kirjoittamista.
Varsinaisten JSP-sivujen toteutusta jatketaan.

5 Käytettyjen ja muutettujen Korppi-luokkien kirjaus So-
vellussuunnitelmaan

Palaverissa keskusteltiin siitä, miten käytettyjä ja muutettuja Korppi-luokkia
kirjataan Sovellussuunnitelmaan.

Päätökset:

• Muutetut Korppi-luokat kirjataan Sovellussuunnitelmaan.

• Käytettyjä luokkia ei kirjata.
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6 Sivujen vaatimusten tarkempi kirjaus Vaatimusmäärit-
telyyn

Palaverissa keskusteltiin vaatimusten kirjaamisen tarkkuudesta Vaatimusmää-
rittelyssä. Tarkasteltu versio dokumentista löytyy osoitteesta
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/kuovi/dokumentit/vaatimusmaarit
tely/Vaatimusmaarittely06.pdf.

Nykyisessä versiossa toteutettavat sivut on esitetty hierarkisessa listamuo-
dossa. Tähän esitystapaan kaivattiin tarkennusta ja erillistä selvitystä jokaisen
sivun toiminnallisista vaatimuksista. Hierarkian ei tarvitse näkyä Vaatimusmää-
rittelyssä.

Prioriteetit käytiin uudelleen läpi ja muutoksia tuli jonkin verran. Vaatimuk-
sia koskevien kappaleiden muutokset on käyty läpi kohta kohdalta seuraavissa
alaluvuissa.

6.1 Yleiset vaatimukset

• Kohta 1.1 (muruspolku mahtuu yhdelle riville) muutetaan muotoon, jossa
määritellään montako merkkiä pitkä maksimissaan muruspolku saa olla.

• Kohta 1.6 (sivut mahtuvat hyvin Nokian 6630 näytölle) muutetaan siten,
että puhutaan näytön pikselikoosta, ei tietystä puhelinmallista.

• Kohta 1.12 (alkuperäiseen Korppiin ”k”-merkillä) muutetaan ”K”-merkki
tarkoittamaan alkuperäistä Korppia.

• Kohta 1.14 (kalenteriin ”K”-merkillä) muutetaan ”#”-merkki tarkoitta-
maan kalenteria.

• Kohta 1.8 (linkki ohjesivulle) muutetaan prioriteetiksi P1.

• Kohta 1.16 (vain muruspolku ennen varsinaista asiaa) siirretään lähemmäs
muita muruspolkua käsitteleviä vaatimuksia

• Kohta 1.17 (äänityylitiedoston käyttö) muutetaan prioriteetiksi P4.

• merkitään ”k”-merkki osoittamaan mobiili-Korppiin.

6.2 Toteutettavat sivut

• Poistetaan hierarkia näkyvistä, jolloin yhteenkuuluvia asioita voidaan va-
paammin yhdistellä yhteensopiviksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi kaikki
tenttejä koskevat kohdat tulevat yhteen paikkaan.

• Kohta 5.3 peruminen tarkoittaa opetustapahtuman perumista.

• Kohta 6 Kurssitiedot ja ilmoittautuminen vaatii lisää saman kategorian
aiheita.

• Kohdassa 6 listataan meneillään olevat kurssit.

• Kohdan 6 kanssa samaan aihekategoriaan tulee lomakkeiden täyttö prio-
riteetilla P3.
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• Kohta 6.3 Ilmoittaudu kurssille asetetaan prioriteetille P2.

• Kohta 8.1 Luo uusi ryhmä muutetaan prioriteetille P4.

• Kohta 8.4 Oikeusryhmät poistetaan.

• Kohta 8.5 Ryhmät, joihin voit liittyä muutetaan prioriteetille P4.

• Ilmoitustaulun toimintaa muutetaan. Tähän on useita eri mahdollisuuk-
sia. Joko näytetään ilmoitustaulu heti sisäänkirjauduttua jos uusia vieste-
jä on, tai käyttäjälle näytetään jokaisella sivulla ilmoituslaatikko uusista
viesteistä. Yksi vaihtoehto on myös näyttää pääsivulla ilmoitustaululinkin
vieressä uusien viestien määrä.

• Kohta 4.10 Henkilötiedot vaatii lisää saman kategorian aiheita.

7 Projektisopimuksen tarkastelua

Projektisopimus on muutamaa kirjoitusvirheen korjausta lukuunottamatta val-
mis. Jukka-Pekka Santanen ottaa selvää Mauno Väisäseltä ketkä projektiorga-
nisaatiosta Projektisopimuksen allekirjoittavat.

Päätökset:

• Jukka-Pekka Santanen selvittää Mauno Väisäseltä ketkä Projektisopimuk-
sen allekirjoittavat.

8 Hyväksytään tietokantaperehdytyksen pitäjä

Projektiryhmä tarvitsee opastusta Kotka-tietokantaan liittyviin asioihin. Pereh-
dyttäjäksi hyväksytään Pauli Kujala.

Päätökset:

• Projektiryhmä pyytää Pauli Kujalaa Kotka-tietokantaperehdyttäjäksi.

9 Muut esille tulevat asiat

Projektiryhmän tulee päättää sovelluksensa hakemistorakenteesta. Vaihtoehtoi-
na ovat tiedostojen sijoittaminen nykyisten Korpin tiedostojen rinnalle, nykyi-
sen hierarkian käyttö, mutta oman alakohdan tekeminen ja täysin oman hake-
mistohierarkian tekeminen.

Päätökset:

• Projektiryhmä päättää hakemistorakenteesta.
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10 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

• Vesa Korhonen tutkii ajankäyttöraportin ongelmia.

• Vesa Lappalainen selvittää näkövammaisten toivomaa sivurakennetta Ti-
mo Matsiselta.

• Jukka-Pekka Santanen ottaa yhteyttä Mauno Väisäseen Projektisopimuk-
sen allekirjoituksen selvittämiseksi.

• Jukka-Pekka Santanen kysyy Pertti Saariluomalta käytettävyyskurssin
opiskelijaa projektiin käytettävyysasiantuntijaksi.

• Maunu Tuomainen perehdyttää projektiryhmää JSP:n ja Eclipsen käyt-
töön sekä Korppi-järjestelmän toteutusratkaisuihin.

• Projektiryhmän tulee tutustua JSP:hen.

• Projektiryhmä viimeistelee projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn.

• Projektiryhmä jatkaa sovellussuunnitelman kirjoittamista.

• Projektiryhmä jatkaa varsinaisten JSP-sivujen toteutusta.

• Projektiryhmä pyytää Pauli Kujalaa Kotka-tietokantaperehdyttäjäksi.

• Projektiryhmä korjaa ajankäyttötaulukot ja mahdollisesti pyytää apua
Petri Heinoselta.

• Projektiryhmä päättää minkälaista hakemistorakennetta se haluaa pro-
jektissaan käyttää.

11 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Sovittiin seuraavan tapaamisen aika ja paikka.

Päätökset:

• Seuraava palaveri pidetään torstaina 10.11. kello 8:15 tilassa Ag C223.1.

12 Kokouksen päättäminen

Juho Kortelainen päätti kokouksen kello 12:00.
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