
Kuovi-projektin 9. palaveri

Aika: perjantai 16.12.2005 klo 9:19 - 12:09

Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

– Vesa Lappalainen, läsnä kohtien 6-12 aikana

– Maunu Tuomainen, läsnä kohtien 1-9 aikana

– Minna Hillebrand, läsnä kohtien 6-11 aikana

– Vesa Korhonen, läsnä kohtien 7-12 aikana

– Jukka-Pekka Santanen

– Antti Hedlund

– Juho Kortelainen, puheenjohtaja

– Jaana Ojala

– Juhana Pikki, sihteeri

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Juho Kortelainen kello 9:19. Puheenjohtajaksi valittiin Juho
Kortelainen ja sihteeriksi Juhana Pikki.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Päätökset:

• Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3 Viime viikon palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Viime viikon palaverin pöytäkirja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

• Minna Hillebrandin nimi tulee korjata.

• Seuraavan palaverin aika tulee korjata.
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3.1 Viime kerran tehtävälista

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

• Projektiryhmä ilmoittaa Minna Hillebrandille, kun CVS:n sisällön voi lait-
taa kehitys-Korppiin (suoritettu).

• Projektiryhmä tiedottaa postilistalla, kun sivujen testaaminen on mahdol-
lista (suoritettu).

• Jukka-Pekka Santanen kysyy Mauno Väisäseltä Projektisopimuksesta (suo-
ritettu).

4 Viikkokatsaus

Viimeisen viikon aikana projektiryhmä on jatkanut JSP-sivujen ja Java-luokkien
tekemistä. Toinen koodikatselmointi on suoritettu. Sovellussuunnitelmasta saa-
tiin versio 0.3 valmiiksi.

Seuraavalla viikolla projektiryhmä viimeistelee sivuja ja Java-luokkia, kes-
kittyen lähinnä P1-prioriteetillä oleviin kohtiin. Projekti- ja sovellusraportin te-
keminen aloitetaan. Yksi ryhmän jäsenistä tekee testauslistan, johon kirjataan
sivuilla testattavat asiat. Projektin lopussa käydään tämä lista läpi ja kirjataan
tulokset testausraporttiin.

5 Keskustelua projektin loppuaikataulusta ja tulosten hy-

väksymisestä

Jotta projekti voidaan hyväksyä, tulee tehtyjen sivujen muodostaa toimiva ko-
konaisuus. Tämän toteuttaakseen sivuille on lisättävä vielä seuraavat asiat:

• Tapahtuman tietojen muuttaminen ja poistaminen.

• Tenttien tarkastelu, niihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen poista-
minen.

• Mobiilikäyttäjän eväste tulee asettaa jollakin sisäänkirjautumista seuraa-
valla sivulla.

Tilaaja esitti vaatimuksen, että hänen sähköpostilla lähettämiinsä havaintoi-
hin sivuista tulee projektiryhmän myös vastata sähköpostin välityksellä. Bugzil-
la-järjestelmään kirjataan kaikki vielä tämän projektin aikana tehtävät asiat,
näiden prioriteetiksi laitetaan P1.

6 Tulosten esittelyä

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

2



6.1 Yleiset huomiot

• Tenttitulosten katsominen kirjataan Bugzilla-järjestelmään korkealla prio-
riteetillä varsinaisen Korpin kurssi- tai tentinhallintakomponenttiin. Sama
vaatimus laitetaan myös mobiilikomponentille ja se laitetaan riippuvaksi
yo. vaatimuksesta.

• Kielenvaihtolinkit pitää lisätä ainakin pääsivulle.

• Pitää luoda uusi metodi, joka palauttaa linkin varsinaiseen Korppiin. Lin-
kin teksti on joko kuvaava tai vain (K), varsinaista älykästä toteutusta
projektiryhmän ei tälle metodille tarvitse tehdä.

• Projektiryhmä luo oman Header.inc-tiedoston.Tämä header käyttää mo-
biilia tyylitiedostoa ja jättää määrittelemättä javascriptit sekä sivun iko-
nin.

6.2 Kurssin tiedot -sivusta tehdyt huomiot

• Kurssille ilmoittauduttaessa täytyy käyttäjää muistuttaa käydä täyttä-
mässä mahdolliset lomaketiedot varsinaisen Korpin puolella, jos lomak-
keita on.

• Käyttäjän organisaatiolistaan tulee lisätä se laitos, missä opiskelija on kir-
joilla.

• Opiskelusi-kohdassa tulee olla linkit suoritettuihin kursseihin.

6.3 Kalenteri-sivuista tehdyt huomiot

• Kalenteriin pitää lisätä tapahtuman tietojen muuttaminen ja poistaminen.

• Kalenteriin pitää lisätä paikka, mistä näkee piilotetut tapahtumat.

• [näytä kaikki] -linkki kalenterissa siirretään sivun loppuun.

• Taulukkomuotoisen kalenterin HTML-koodista pitää tarkistaa, että se on
XHTML-standardin mukaista.

• Tapahtuman lisäämisestä tulee päästä takaisen samaan kalenteriin, mistä
tapahtumaa lähdettiin lisäämään.

• Päiväkalenteriin pitää lisätä linkki ainakin viikkokalenteriin. Myös linkit
varsinaisen Korpin viikko- ja kuukausikalenteriin voisi olla hyvä lisätä.

7 Sovellussuunnitelman tarkastelu

Sovellussuunnitelma hyväksyttiin, projektiryhmän tulee tulostaa siitä 1.0 versio
ja hankkia siihen allekirjoitukset.

Päätökset:

• Sovellussuunnitelma hyväksyttiin.

3



8 Käytettävyyskyselyn tulokset

Kumpikaan käytettävyyden opiskelijoista ei saapunut paikalle, joten kohta pää-
tettiin sivuuttaa.

Päätökset:

• Käytettävyyskyselyn tuloksia ei käsitelty palaverissa.

9 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Sovittiin seuraavan tapaamisen aika ja paikka.

Päätökset:

• Seuraava palaveri pidetään perjantaina 13.1.2006 kello 9:15 tilassa Ag
C223.1.

10 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin projektin lopetukseen liittyvistä asioista, käydyn keskustelun ai-
kana tuli seuraavia asioita esille.

• Vaatimusmäärittelyssä olevat kohdat, joita ei projektin aikana ehditä to-
teuttamaan, tulee projektiryhmän kirjata Bugzilla-järjestelmään.

• Projektiryhmän tuottamat koodit yhdistetään varsinaisen Korpin koodei-
hin viimeistään tammikuun puolessa välissä, tällöin jonkun projektiryh-
män jäsenen tulee olla käytettävissä.

• Projektin alkuvaiheessa toteutetut sivuhahmotelmat tulee lisätä projektin
CD-ROM-levylle.

• Projektin tuottama ohjelmakoodi muotoillaan HTML-muotoon ja lisätä
se projektin CD-ROM-levylle.

11 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

• Projektiryhmä tekee listan sivuilla testattavista asioista, joiden perusteella
sivut testataan projektin loppuvaiheessa.

• Projektiryhmän tulee vastata tilaajan sähköpostilla lähettämiin huomioi-
hin sivuista.

• Projektiryhmän tulee kirjata kaikki vielä sivuille tehtävät muutokset Bugzil-
la-järjestelmään prioriteetillä P1.

• Projektiryhmän tulee kirjata Bugzilla-järjestelmään ne vaatimusmääritte-
lyssä olevat kohdat, joita ei projektin aikana ehditä toteuttamaan.

• Projektiryhmän tulee lisätä projektin alkuvaiheessa toteutetut sivuhah-
motelmat projektin CD-ROM-levylle.

• Projektiryhmän tulee muotoilla tuottamansa ohjelmakoodi HTML-muotoon
ja lisätä se projektin CD-ROM-levylle.
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12 Kokouksen päättäminen

Juho Kortelainen päätti kokouksen kello 12:09.

5


