
Kuovi-projektin 10. palaveri

Aika: perjantai 13.1.2006 klo 9:20 - 11:45

Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

– Vesa Lappalainen, läsnä kohtien 4-12 aikana.

– Maunu Tuomainen

– Minna Hillebrand, läsnä kohtien 6-12 aikana.

– Vesa Korhonen, läsnä kohtien 1-7 aikana.

– Jukka-Pekka Santanen

– Antti Hedlund, sihteeri

– Juho Kortelainen

– Jaana Ojala, puheenjohtaja

– Juhana Pikki

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Jaana Ojala kello 9:20. Puheenjohtajaksi valittiin Jaana Ojala
ja sihteeriksi Antti Hedlund.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3 Edellisen palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Edellisen palaverin pöytäkirjaan tuli yksi huomio: esityslistan hyväksymistä sel-
laisenaan ei tule merkitä päätöksenä.
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3.1 Viime kerran tehtävälista

Edellisessä palaverissa jaettiin seuraavat tehtävät.

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

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

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

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

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

• Projektiryhmän tulee muotoilla tuottamansa ohjelmakoodi HTML-muotoon
ja lisätä se projektin CD-ROM -levylle (kesken).

4 Viikkokatsaus

Projektiryhmän jäsenet esittivät tuntikirjanpitonsa. Tavoitteeksi asetettu 400
tunnin työmäärä on lähes täyttynyt jokaisen jäsenen kohdalta. Projektipäällikkö
kertoi ryhmän viimeistelleen ohjelmakoodia ja kirjoittaneen projektiraporttia ja
muita dokumentteja. Tuleva viikko kuluu tuloksia viimeistellessä.

5 Sovellussuunnitelman allekirjoittaminen

Projektipäällikkö, vastaava ohjaaja ja tilaajan edustaja Vesa Lappalainen alle-
kirjoittivat sovellussuunnitelman. Suunnitelma oli hyväksytty jo edellisessä pa-
laverissa.

6 Sovelluksen läpikäynti

Projektiryhmän tuottama sovellus käytiin läpi kohta kohdalta. Sovellus on pro-
jektin osalta hyväksytty muutamin pikku muutoksin. Muutokset esitettään seu-
raavassa listassa.

6.1 Kalenteri

• Viikkokalenterin listanäkymässä tulee viikonpäivien nimet lyhentää.

• Päivänäkymässä edelliseen päivään vievän nuolilinkin ja tekstin välissä
tulee olla enemmän tilaa.

• Taulukkokalenterinäkymän ja listakalenteriin vievän linkin välissä tulee
olla enemmän tilaa.
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6.2 Opiskelusi

• Kurssitietosivulla ryhmien tyypit olisi hyvä lihavoida selkeyden vuoksi.

• Kurssitietosivulla tulee olla linkki Korpin ryhmiinilmoittautumissivulle.

6.3 Tapahtuman tiedot

• Tapahtuman poistamiseen johtava linkki tarjotaan vain, jos poistamiseen
on käyttäjällä oikeus. Jos tarkistus on vaikea tehdä, tämä jää jatkokehi-
tykseen.

• Sivulla tulee esittää osallistun/en osallistu tapahtumaan -painikkeet.

• Sivulla tulee olla paluu-linkki, jolla päästään takaisin sivulle, josta tapah-
tuman tietoja tultiin tarkastelemaan.

• Tapahtuman tiedoissa tulee esittää kohta Lisätiedot.

• Sivulta tulee tilan säästämiseksi poistaa kohdat organisaatio, vastuuhen-
kilö sekä Tapahtuman tiedot -otsikko ja Perustiedot-otsikko.

• Omistajan vaihto -linkki tulee siirtää tapahtuman omistajan nimeen.

• Perustietojen muokkaus -linkki tulee siirtää tapahtuman kuvaukseen.

6.4 Tentit

• Tenttilistan esittävällä sivulta tulee poistaa otsikko.

• Yksittäisen tentin tiedot esittävällä sivulla tentti-ilmoittautumisen pois-
tava painike tulee siirtää sivun loppuun.

• Tentin tiedoista tulee karsia turhia tietoja. Tämä jää jatkokehitykseen.

6.5 Apua-sivu

• Sivu tulee nimetä uudestaan. Parempi nimi olisi esimerkiksi Ohje-sivu.

6.6 Sisäänkirjautuminen

• Sisäänkirjautumisen virhetilanteessa tapahtuva käyttäjän lisäys tulee oh-
jata oikealle sivulle.

7 Koodien hyväksyntä

Ryhmän tekninen ohjaaja Maunu Tuomainen oli käynyt läpi tuotetun ohjelma-
koodin, ja esittänyt siitä muutaman huomion. Nämä kohdat on nyt korjattu, ja
lähdekoodi hyväksytty.
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8 Keskustelua projektin loppuaikataulusta

Projektiryhmä kertoi suunnitelmistaan loppujen tulosten viimeistelyn aikatau-
lusta. Suunniteltiin seuraavaa:

• Ryhmä kirjoittaa projektiraportista korjatun version maanantaille.

• Ryhmä kirjoittaa sovellusraportista korjatun, toivottavasti viimeisen ver-
sion saatuaan edellisestä versiosta kommentit.

• Ryhmä kokoaa projektikansiota niin pitkälle kuin se on tällä hetkellä mah-
dollista, ja hyväksyttää valmistuneet osat ohjaajilla.

9 Muut esille tulevat asiat

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

• Tilaajalle ei tarvitse koota omaa projektikansiota. Tulokset löytyvät tilaa-
jalle toimitettavalta CD-ROM -levyltä.

• Kun ryhmä saa koodin viimeisteltyä, he ottavat yhteyttä Korpin kehittä-
jiin, ja sopivat ajan koodien yhdistämistä varten.

10 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Kokouksessa katsottiin, ettei uudelle tapaamiselle ole enää aihetta. Valmistu-
vat raportit ja projektikansio sekä muut tulokset voidaan hyväksyä kokousten
ulkopuolella.

Päätökset:

• Projektin puitteissa ei enää järjestetä kokouksia.

11 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

• Vesa Korhonen ja Jukka-Pekka Santanen kirjoittavat projektista lausun-
non, ja hyväksyttävät sen Vesa Lappalaisella sekä Maunu Tuomaisella.

• Vesa Korhonen kirjoittaa ryhmän jäsenille projektitodistukset.

• Vesa Lappalainen ottaa yhteyttä Outi Hynniseen valtionharjoitteluun liit-
tyen.

• Projektiryhmä korjaa koodista kohdat, joihin kiinnitettiin kokouksessa
huomiota.

• Kun koodi on korjattu, ryhmä ottaa yhteyttä Korpin kehttäjiin koodin
yhdistämisen suhteen.

• Projektiryhmä kirjaa jatkokehitykseen jätettävät toiminnot Bugzillaan.

12 Kokouksen päättäminen

Jaana Ojala päätti kokouksen kello 11:45.
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