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Sovellusprojekti Kuvatus, 4. projektikokous
Aika
Paikka

Tiistai, 13. maaliskuuta 2012 klo 9:04–09:55
Kokoushuone Ag C226.2

Läsnä

Pekka Iso-Ahola
Tero Hänninen
Paavo Nieminen
Marko Peltola
Jussi Perttola
Ilkka Pölönen
Jukka-Pekka Santanen
Tero Tuovinen
Tommi Tuovinen

Pöytäkirja

Laadittu: 13. maaliskuuta 2012
Muokattu: 15. maaliskuuta 2012

puheenjohtaja
tekninen ohjaaja
tilaajan edustaja
tilaajan edustaja
projektiryhmän jäsen
tilaajan edustaja, saapui paikalle kohdassa neljä
vastaava ohjaaja
tilaajan edustaja
sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Edellisen pöytäkirjan läpikäynti
Jukka-Pekka Santanen ehdotti, että kohdan kahdeksan päätöksiin lisättäisiin, että yhteen opetusaineistoon voi liittyä useita kuvia ja kuhunkin kuvaan useita valintoja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin näillä muutoksilla.
5. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät
Puheenjohtaja kävi läpi edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät. Sovelluksen määritelmä oli sovittu
mutta nimeä ei oltu vielä päätetty. Muut tehtävät oli suoritettu.
• Projektiryhmä kysyy ATK-tuelta, onko mahdollista saada käyttöön uudempaa versiota Firefoxselaimesta. Suoritettu.
• Jussi Perttola tuo seuraavaan kokoukseen kaksi allekirjoitettua kappaletta lisenssisitoumuksesta.
Suoritettu.
• Projektiryhmä alkaa toteuttamaan sovellusta Ruby on Railsilla. Suoritettu.
• Asiakkaan edustajat päättävät sovelluksen nimen ja määritelmän ennen seuraavaa kokousta. Suoritettu osittain.
6. Projektin tilakatsaus
Jussi Perttola esitteli projektin tilakatsauksen. Projektiryhmä oli käyttänyt 43% kokonaisajasta. Viime
viikolla projektiryhmä käytti projektiin aikaa yhteensä yli sata tuntia. Toteutuksen osuus ajankäytöstä
kasvoi viime tilakatsaukseen verrattuna.
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7. Lisenssisitoumuksen luovutus
Asiakkaan edustajat tarkistivat lisenssisitoumuksen, josta oli toimitettu kokoukseen kaksi kappaletta.
Asiakas hyväksyi molemmat kappaleet. Toinen kopio annettiin Tero Tuoviselle ja toinen projektiryhmälle.
8. Sovelluksen nykytilan esittely
Pekka Iso-Ahola esitteli videoprojektorin kautta sovelluksen uusimman version. Keskusteltiin, että
valinta-alueista tulisi voida poistaa/vähentää alueita. Tämä toteutetaan niin, että valintatyökalujen alla
on painikkeet, joilla voi valita lisääkö työkalu uuden valinnan kuvaan vai poistaako se uuden valinnan
alueen olemassa olevasta valinta-alueesta.
Tero Tuovinen kysyi, varmistetaanko käyttäjältä valinnan poistaminen. Sovelluksen nykyisessä versiossa poistaminen oli vielä helppoa ja peruuttamatonta, mikä luonnollisesti ei ole toivottavaa. Keskusteltiin myös kumous-toiminnosta ja todettiiin, että sellainen on tärkeä.
Keskusteltiin, voidaanko kaikki valinnat näyttää kerralla. Todettiin hyväksi, että käyttäjä voi halutessaan valita kaikki valinnat näytettäväksi kerralla. Lisäksi kun käyttäjä vie hiiren valintakuvakkeen päälle valinta näytetään pääkuvassa.
Paavo Nieminen totesi, että käyttäjä saattaisi haluta valita valinnan värin. Keskustelun tuloksena päätettiin, että valinnoilla on oma oletusvärinsä mutta käyttäjä voi halutessaan määrittää valinnan värin.
Oletusväri on mutta käyttäjä voi valita itse.
Päätökset:
- Valintatyökaluilla voi tehdä sekä lisäys- että vähennys-operaatioita.
- Sovellukseen lisätään kumous-toiminto.
- Sovelluksen käyttäjä saa halutessaan kaikki valinnat samanaikaisesti näkyviin.
- Valinnoilla on oma oletusvärinsä mutta käyttäjä voi halutessaan määrittää valinnan värin.
9. Muut esille tulleet asiat
Projektiryhmä ilmoitti, että sovelluksen testipalvelin saadaan käyttöön lähipäivinä.
Tommi Tuovinen esitteli JIRAan kirjattuja vaatimuksia. Tähän mennessä luodut vaatimukset todettiin
kaikki tärkeiksi. Sovittiin, että kun vaatimuksia on kirjattu lisää, projektiryhmä lähettää ne sähköpostitse tilaajan edustajien tarkastettavaksi. Päätettiin, että tilaajan edustajat välittävät korjausehdotukset
projektiryhmälle ja ryhmä huolehtii vaatimusten päivittämisestä JIRAan.
Päätökset:
- Tommi Tuovinen kirjaa lisää vaatimuksia ja lähettää ne sähköpostitse asiakkaalle kommentoitavaksi.
- Projektiryhmä huolehtii, että mahdolliset vaatimusten prioriteettien ja muiden tietojen muutokset
päivitetään JIRAan.
10. Osallistujille sovitut tehtävät
Puheenjohtaja kävi läpi kokouksen aikana sovitut tehtävät.
Päätökset:
- Projektiryhmä ottaa testipalvelimen käyttöön sitten, kun sellainen on saatu.
- Asiakkaan edustajat keksivät sovellukselle nimen.
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- Tommi Tuovinen kirjaa lisää vaatimuksia ja lähettää ne sähköpostitse asiakkaalle kommentoitavaksi.
- Jukka-Pekka Santanen perustaa sähköpostilistan Kuvatus-projektin jäsenille ja ohjaajille.
- Asiakas lukee projektisuunnitelman ja antaa palautetta.
11. Sovitaan seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous sovittiin alustavasti järjestettäväksi 22.3. klo 9:00 alkaen.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jaetut ja käsitellyt materiaalit
Lisenssisitoumuksista toinen annettiin Tero Tuoviselle ja toinen projektiryhmälle. Projektiryhmä esitteli tilakatsauksen, sovelluksen nykytilan ja tähän mennessä kirjatut vaatimukset videoprojektorilla.

