
Kuovi-projektin 8. palaveri

Aika: perjantai 2.12.2005 klo 10:15 - 12:11

Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

– Vesa Lappalainen, läsnä kohtien 1-6 aikana

– Maunu Tuomainen

– Minna Hillebrand

– Vesa Korhonen

– Jukka-Pekka Santanen

– Antti Hedlund

– Juho Kortelainen, sihteeri

– Jaana Ojala, puheenjohtaja

– Juhana Pikki

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Jaana Ojala kello 10:15. Puheenjohtajaksi valittiin Jaana Ojala
ja sihteeriksi Juho Kortelainen.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalle lisättiin projektin loppuunviennistä keskusteleminen.

Päätökset:

• Esityslistalle lisättiin kohdaksi 8 projektin loppuunviennistä keskustelemi-
nen.

3 Viime viikon palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Viime viikon palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
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3.1 Viime kerran tehtävälista

• Jukka-Pekka Santanen tutkii vaatimusmäärittelyn pohjassa olevia listojen
tasaukseen ja taulukkojen numerointiin liittyviä ongelmia (suoritettu).

• Jukka-Pekka Santanen toimittaa sopimuksen yliopiston hallintoon (suori-
tettu).

• Vesa Korhonen lisää Kuovin sähköpostilistalle Ville Mönkkösen ja Elina
Halmun (suoritettu).

• Vesa Korhonen ja Jukka-Pekka Santanen antavat palautetta projektisopi-
muksesta (suoritettu).

• Vesa Korhonen hankkii sopimukseen laitoksen edustajien allekirjoitukset
(suoritettu).

• Vesa Lappalainen tarkistaa ja hyväksyy vaatimusmäärittelyn (suoritettu).

• Maunu Tuomainen ottaa yhteyttä Jonne Itkoseen ja selvittää hänen kans-
saan CVS:n ongelmakohtia (suoritettu).

• Ryhmä toimittaa tuottamansa lähdekoodin Internetiin koodikatselmointia
varten viimeistään keskiviikkona 23.11. (suoritettu).

• Ryhmä toimittaa muokatun projektisuunnitelman Vesa Korhoselle (suori-
tettu).

• Ryhmä muokkaa vaatimusmäärittelyä kohdan 8 mukaisesti (suoritettu).

• Ryhmä muokkaa vaatimusmäärittelyn prioriteetteja (suoritettu).

• Antti Hedlund toimittaa projektisopimuksen Vesa Korhoselle ja Jukka-
Pekka Santaselle (suoritettu).

• Jaana Ojala toimittaa Jukka-Pekka Santaselle Vaatimusmäärittelyn .tex-
muodossa (suoritettu).

4 Viikkokatsaus

Viimeisen kahden viikon aikana ryhmä on jatkanut JSP-sivujen ja Java-luokkien
tekemistä. Myös CVS-ongelmat on saatu korjattua ja koodikatselmointi on suo-
ritettu.

Sivuja ja Java-luokkia tullaan jatkamaan ensi viikolla, keskittyen lähinnä
P1-prioriteetillä oleviin kohtiin.

5 Lähdekoodin kommentointi- ja lisenssikäytänteet

Palaverissa keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että ryhmä voi itse valita, lisääkö
se GPL-lisenssissä suositellun lähdekoodiin liitettävän tekstin kokonaisuudes-
saan vai ainoastaan sen ensimmäisen tekstikappaleen.

Päätökset:
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• Ryhmä saa päättää lisääkö se GPL-lisenssissä suositellun lähdekoodiin lii-
tettävän tekstin kokonaan vai ainoastaan sen ensimmäisen tekstikappa-
leen.

6 Tulosten esittelyä

Ryhmä esitteli aikaansaamiaan sivuja ja käydyn keskustelun aikana tehtiin eri-
näisiä huomioita.

6.1 Yleiset huomiot

• Mobiilikäyttäjän eväste (cookie) tulisi asettaa jollakin sisäänkirjautumista
seuraavalla sivulla.

• Etusivu voisi näyttää enemmän tietoa käyttäjälle, jolle evästettä ei ole
asetettu.

• Css-tiedoston fontin koon määrittely on tehtävä elementtien avulla.

• Jos linkki on selkeästi tapahtumaa käsittelevä, on sen vietävä tapahtuman
tietoihin.

6.2 Kurssin tiedot -sivusta tehdyt huomiot

• Salin nimi voisi olla samalla rivillä, tai pakotetun rivinvaihdon jälkeen,
muiden kurssin tietojen kanssa.

• Vuosi tulisi näkyä kurssin tiedoista, jos se on eri kuin nykyinen vuosi.

6.3 Kalenteri-sivusta tehdyt huomiot

• Linkit kaikkiin tapahtumiin voisi siirtää sivujen alareunaan.

• Yläreunan tekstiä voisi vähentää jokaiselta alasivulta.

• Päiväkalenterin linkit Edellinen ja Seuraava voisi korvata merkeillä <<
ja >>.

• Päiväkalenterin päivämäärien perästä puuttuu piste.

• Jos Päiväkalenterissa ei jollekin päivälle ole tapahtumia, voi tapahtumien
kohdalla olla tyhjää.

• Taulukkomuotoisessa kalenterissa keltainen väri voisi merkata, että kysei-
sellä kohdalla on tapahtumia.

7 Projektin loppuunviennistä keskustelu

Ryhmän tulee tehdä kesken olevat P1-prioriteetin osiot loppuun ja jos aikaa jää,
voidaan tehdä myös osa P2-prioriteetin osioista.

Antti Hedlundin tulee selvittää seuraavaan palaveriin, mitkä osiot ovat val-
miit, kesken ja aloittamatta sekä arvioda, minkä verran työaikaa niiden toteut-
tamiseen kuluisi.
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Päätökset:

• Ryhmä tekee P1-prioriteetin osiot loppuun.

• Antti Hedlund selvittää seuraavaan palaveriin, mitkä osiot ovat valmiit,
kesken ja aloittamatta sekä arvioi, minkä verran työaikaa niiden toteutta-
miseen kuluisi.

8 Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että ryhmän on tiedotettava milloin on mahdollista testata tehtyjä
sivuja ja milloin Minna Hillebrand voi laittaa kuovin CVS:n sisällön kehitys-
Korppiin. Samalla sovittiin, että sovelluksen testaus tulee tapahtumaan kehitys-
Korpissa.

Päätökset:

• Ryhmä tiedottaa postilistalla, kun sivujen testaaminen on mahdollista.

• Ryhmä ilmoittaa Minna Hillebrandille, kun CVS:n sisällön voi laittaa
kehitys-Korppiin.

9 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

• Antti Hedlund selvittää seuraavaan palaveriin, mitkä osiot ovat valmiit,
kesken ja aloittamatta sekä arvioi, minkä verran työaikaa niiden toteutta-
miseen kuluisi.

• Ryhmä ilmoittaa Minna Hillebrandille, kun CVS:n sisällön voi laittaa
kehitys-Korppiin.

• Ryhmä tiedottaa postilistalla, kun sivujen testaaminen on mahdollista.

• Jukka-Pekka Santanen kysyy Mauno Väisäseltä Projektisopimuksesta.

10 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Sovittiin seuraavan tapaamisen aika ja paikka.

Päätökset:

• Seuraava palaveri pidetään perjantaina 9.12. kello 10:15 tilassa Ag C223.1.

11 Kokouksen päättäminen

Jaana Ojala päätti kokouksen kello 12:11.
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