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11. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA

Aika:

Keskiviikko 21.4.2004 kello 12:12 – 13:00

Paikka:

Agora, tieteellisen laskennan kokoustila AgC421.1

Läsnäolijat:

Aarniovuori Timo (puheenjohtaja)
Alasalmi Teija (sihteeri)
Hillebrand Minna (saapui 12:20)
Hyvärinen Jaakko
Itkonen Jonne (saapui 12:15)
Lappalainen Vesa (saapui 12:53)
Pöyhönen Tiina
Santanen Jukka‐Pekka
Tuomainen Maunu

1. Palaverin avaus

Puheenjohtaja Aarniovuori avasi palaverin. Sihteeriksi valittiin Alasalmi.

2. Ajankäyttövihkojen tarkistus

Tarkasteltiin ryhmän jäsenten ajankäyttöä. Todettiin työtä tehdyn yhteensä
noin 277 ‐ 292 tuntia ryhmän jäsentä kohti. Lisäksi Alasalmi selvitteli ajankäy‐
tön jakautumista kurssin ja projektin kesken kunkin ryhmänjäsenen kohdalta
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erikseen. Selvityksestä kävi ilmi, että projektin jäsenet ovat käyttäneet tähän
mennessä kurssiin n. 35 – 38 tuntia ja projektiin 242 – 255 tuntia.

3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin ilman korjauksia.

PÄÄTÖKSET: Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälistan läpikäynti

Ryhmä oli tehnyt edellisessä palaverissa esitetyt korjaukset Sovellussuunni‐
telmaan. Santanen oli varannut tieteellisen laskennan kokoustilan 11. projek‐
tipalaveria varten.

5. Sovellussuunnitelman tarkastelu

Aarniovuori esitteli Sovellussuunnitelmaan tehtyjä muutoksia. Muutoksia oli
tehty synkronointiratkaisun arkkitehtikuvaan sekä käyttöliittymäkuviin. So‐
vellussuunnitelmaan oli myös lisätty Sync4j:hin liittyvä luku, joissa yleisellä
tasolla kerrotaan siitä, mitä Sync4j:n osalta joudutaan toteuttamaan. Lisäksi
luvussa kuvataan toteutettuja suunnitteluratkaisuja sekä rajapinta, joka on to‐
teutuksen alla Sync4j‐palvelimen ja Korppi‐opintotietojärjestelmän yhteistoi‐
minnan turvaamiseksi. Muilta osin Sovellussuunnitelmaa ei oltu muokattu.

Hillebrand huomautti, että Sovellussuunnitelmasta olisi hyvä saada PDF‐
versio.

PÄÄTÖKSET: Ryhmä tekee Sovellussuunnitelmasta PDF‐version.
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6. Projektista heränneiden kysymysten selvittely

Hyvärinen ja Tuomainen kuvailivat ohjelmoimaansa Sync4j:hin liittyvää to‐
teutusta ja toteutuksen eri osien toimintaa. Tuomainen huomautti, että suun‐
nitteluratkaisujen kuvaamisessa esitelty Strategia‐luokan toteutus vastaa Vaa‐
timusmäärittelyssä olevaa taulukkoa, jossa lyhentein kuvataan toimintatapoja
synkronoitaessa. Santanen huomautti, että kyseiseen taulukkoon olisi hyvä
viitata Sovellussuunnitelmassa, johon Tuomainen totesi, että taulukkoon on
viitattu.

Tuomainen totesi, että SyncSource (liittymä Korppiin) on nyt valmis. Lisäksi
Strategia‐luokkaa ollaan työstämässä. Tietokantayhteyden puuttumisen
vuoksi demo siitä, miten tapahtumat saadaan vCalendar‐muodossa, jäi väliin.

Hyvärinen totesi, että MultiSync –asiakasohjelmistolla saadaan tällä hetkellä
Korpin tapahtumat siirtymään Evolution‐kalenteriin. Santasen tiedusteli,
toimiiko yhteys toisinpäin, mihin Hyvärinen vastasi ettei rajapintaa ole vielä
kytketty kiinteäksi osaksi Korppia.

Santanen tiedusteli, onko tietokannan osalta ollut mitään ongelmia. Hyväri‐
nen vastasi, että Sync4j:stä on julkaistu uusi versio 2.0, joka on muuttunut ra‐
kenteeltaan suhteellisen paljon, sillä siihen on mm. lisätty uusia tietokantatau‐
luja, sekä muutettu vanhojen taulujen kenttien nimiä. Lisäksi uudessa versi‐
ossa ei välttämättä tarvita JBoss:ia ollenkaan. Muita olennaisia muutoksia
ovat jonkin verran uudistunut palvelin sekä client API, jolla voi rakentaa
SyncML‐clientin (joka tarjoaa mahdollisuuden Korpin yhteensovittamiseen
Groupwisen kalenterin kanssa). Lisäksi uuteen versioon on tullut Outlookia
varten oma client, sekä liittymä X‐Change –konnektoriin. Näkyvimmät muu‐
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tokset ovat Adminointi‐työkalussa, jota Hyvärinen esitteli verkosta. Hyväri‐
sen mukaan uusi versio ei kuitenkaan aiheuta Kyyhky‐projektin kannalta
muutoksia, koska perusrakenne on pysynyt samana. Tuomainen huomautti,
että palvelimeen oli tullut myös lisenssimuutos, muttei sekään aiheuta Kyyh‐
ky‐projektin osalta muutoksia.

Hyvärinen totesi, että Sync4j:n uusi versio on saatu toimimaan, mutta siinä on
bugi, koska ainoastaan palvelimen mukana tuleva testikomentoriviasiakas
toimii. Lisäksi kuten jo aiemmin on todettu, on palvelimen oma dokumentaa‐
tio (edelleen) virheellinen. Tuomainen totesi, että palvelimen toimimatto‐
muudesta on lähetetty postia Sync4j‐postituslistalle, johon ei kuitenkaan vielä
olla saatu vastausta, joten asia on selvityksen alla.

Lisätietoja

Sync4j:n

uusimmasta

versiosta:

http://sync4j.funambol.com/main.jsp?main=whatsnew

7. Muut esille tulevat asiat
Tuomainen ilmoitti, että projektiryhmä aikoo pitää koodikatselmuksen, jossa
olisi tarkoitus tarkastella ryhmän jo tuottamaa ohjelmakoodia, ja johon myös
muut projektiorganisaatioon kuuluvat ovat tervetulleita. Koodikatselmus pi‐
detään tiistaina 27.4.2004 kello 8:00 Kyyhky‐projektin tiloissa.

Sovittiin seuraavan projektipalaverin ajankohdasta ja paikasta. Päätettiin jät‐
tää vapun vuoksi seuraavan viikon palaveri pitämättä. Seuraava palaveri pi‐
detään 5.5.2004 kello 8:30 alkaen. Santanen huomautti, että seuraavassa pala‐
verissa olisi katsottava, mitä vielä toteutetaan tämän projektin puitteissa ja
mitkä tehtävät jäävät jatkokehityksen hoidettavaksi.
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PÄÄTÖKSET: Seuraava palaveri pidetään 5.5.2004 kello 8:30 alkaen Agoras‐
sa, Sovellusprojektien kokoustilassa C223.1.

8. Palaverin päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:00.

Liite. 11. palaverissa laadittu tehtävälista
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11. PALAVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA
Ryhmän tehtävät:


Tehdä Sovellussuunnitelmasta PDF‐versio.
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