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14. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikko 19.5.2004 kello 14:15 – 15:55

Paikka:

Agora, kokoustila AgC133.1

Läsnäolijat:

Aarniovuori Timo
Alasalmi Teija
Hyvärinen Jaakko (puheenjohtaja)
Lappalainen Vesa
Santanen Jukka‐Pekka
Tuomainen Maunu (sihteeri)

1. Palaverin avaus
Puheenjohtaja Hyvärinen avasi kokouksen 14:15. Sihteerinä toimi Tuomainen.

2. Ajankäyttövihkojen tarkistus
Todettiin työtä tehdyn 390 ja 420 tunnin väliltä. Alasalmi esitteli työtuntien
jakautumista tehtävien kesken sekä kaavion työtehtävien toteutuneista aika‐
tauluista. huomioitiin projektin olevan myöhässä.

Suunnitteluvaiheen päättymisestä keskusteltiin. Todettiin varsinaisen suun‐
nittelun päättyneen jo aiemmin, mutta suunnitteludokumentaation hyväksy‐
tyn vastaavan ohjaajan toimesta vasta kuluvalla viikolla. Tilaajan edustaja
Lappalainen antoi hyväksyntänsä dokumentille.
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PÄÄTÖKSET: Tilaaja hyväksyi projektisuunnitelman.
3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja hyväksyttiin.

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälistan läpikäynti
Ryhmä on tutustunut Dia‐ohjelmaan, mutta tietokannan ER‐kaaviota ei ole
vielä piirretty. CD‐ROMin polttoa ei ole vielä suoritettu, sillä kaikki materiaa‐
li ei ole hyväksytty. Pöyhöselle on lähetetty ohjelmakoodit tarkastettavaksi.

Hillebrandin kehittämä rajapinta ei ole vielä täysin valmis.

5. Sovelluksen esittely
Koska kaikki palaverin osallistujat olivat tiistaisessa loppuesittelyssä, päätet‐
tiin sovelluksen toiminnan esittely jättää väliin.

Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa sovellus käyttöön. Ryhmä selvitti sovel‐
luksen tilaa. Kriittinen puute toiminnallisuudessa on ainakin autentikoinnis‐
sa, joten sellaisenaan sovellus ei ole käytettävissä. Keskusteltiin mahdollisuu‐
desta tehdä yksinkertainen tiedostoihin perustuva autentikointi, jotta sovel‐
lusta päästäisiin testaamaan edes pienellä porukalla. Hyvärisen ja Tuomaisen
mukaan saattaisi olla mahdollista saada mainittu autentikointitapa toimi‐
maan muutamassa tunnissa, jolloin ominaisuus olisi toteutettavissa vielä pro‐
jektin aikana.

Edelliseen liittyen keskusteltiin mahdollisuudesta rajoittaa synkronoijan oi‐
keuksia pitämällä Korpissa syntyneitä tapahtumia eriarvoisina henkilökoh‐
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taisesta kalenterista peräisin olevien tapahtumien kanssa. Ryhmän mukaan
tämä ei helposti onnistu.
Keskusteltiin asiakasohjelmistojen toimivuudesta palvelimen kanssa. Ryhmä
totesi, ettei eri asiakasohjelmistoja tai ‐laitteita ole juurikaan ehditty testata.

Santasen tiedusteltua käyttöliittymän tilaa, totesi Aarniovuori sen olevan vie‐
lä kesken mutta valmistuvan projektin aikana. Koko ketju konfliktien synty‐
misestä synkronoitaessa niiden ratkaisuun käyttöliittymällä toimii muutamaa
työn alla olevaa virhettä lukuunottamatta. Ryhmä uskoo pystyvänsä korjaa‐
maan ko. virheet vielä projektin aikana.

Santanen huomautti, että sovellukseen jäävät virheet ja puutteet tulee kirjata
jatkokehitysideoihin.

PÄÄTÖKSET: Kirjataan sovellukseen jäävät virheet ja puutteet sovellussuun‐
nitelmaan.

6. Projektin päättämiseen liittyvät toimenpiteet
Projektiin liittyvästä dokumentaatiosta ovat kesken vielä sovellus‐ ja projekti‐
raportit. Palvelimen käyttöönottoon liittyvä ohje on vielä aloittamatta. Kes‐
kusteltiin sovellusraportin sisällöstä ja todettiin, että sovelluksen yleinen mo‐
duulirakenne kuvataan raportissa, yksityiskohtaisempaan kuvaukseen riittää
JavaDoc.

Keskusteltiin koodin sijoittamisesta CVS:ään.

Ryhmä totesi saaneensa Pöyhöseltä hyväksynnän ohjelmakoodille, mutta
Santasen mukaan ryhmän tulee vielä pyytää Pöyhöstä lähettämään virallisen
hyväksyntänsä ohjelmakoodin osalta projektin sähköpostilistalle.
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Keskusteltiin projektiin liittyvien dokumenttien vanhempien versioiden sijoit‐
tamisesta projektin CD‐ROM‐levylle. Santasen mukaan ryhmä saa itse päät‐
tää asiasta.

Lappalainen tiedusteli sovelluksen testauksesta. Ryhmä totesi testauksen ole‐
van vasta aluillaan. Santanen totesi, että vaikka kunnollista yksikkö‐ tai järjes‐
telmätestausta ei ehdittäisi suorittaakaan, tulee sovellusraporttiin kirjoittaa
luku suoritetusta testauksesta.

Keskusteltiin käyttöönottoon liittyvästä ohjeesta. Ryhmä lupasi laatia doku‐
mentin projektin aikaan. Santanen huomautti, että käytetyt ohjelmat versioi‐
neen tulee käydä ilmi dokumentista. Todettiin, että SyncServer‐palvelimeen
liittyvät kaikki tiedostot voisi liittää CD‐ROM‐levylle.

Hyvärinen ottaa jatkokehitystä varten lainaan ryhmän käytössä olleen
SyncML‐kirjan sekä pitää edelleen lainassa EJB‐kirjaa. Hänen tulee muistuttaa
tästä Santasta sähköpostilla.

Vaatimusmäärittely käytiin läpi: vaatimuksista toteutumatta ovat 15, 16, 17,
21 ja 23. Vaatimukset 4, 5, 13 ja 17 toteutuvat ryhmän vastuualueen osalta,
mutta toimivat puutteellisesti Hillebrandin toteuttaman rajapinnan osalta.
Vaatimuksen 9 osalta on toteutus tehty, mutta toiminnan estävät vielä selvit‐
tämättömät virheet. Vaatimus 20 on testaamatta. Muut vaatimukset toteutu‐
vat.

PÄÄTÖKSET: Sovellusraportissa kuvataan sovelluksen yleinen moduulira‐
kenne. Yksityiskohtaisempaan kuvaukseen riittää JavaDoc.
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Testauksesta tulee kirjoittaa luku sovellusraporttiin, vaikkei kunnollista tes‐
tausta ehdittäisikään suorittaa.
SyncServeriin liittyvät tiedostot sijoitetaan ryhmän tuotosten ohelle projektin
CD‐ROM‐levylle.

7. Muut esille tulevat asiat
Alasalmi tiedusteli Santaselta, missä vaiheessa ajankäyttöosion voi liittää pro‐
jektiraporttiin. Santasen mukaan tämä tulee tehdä viimeisenä toimena, jolloin
ajankäytöstä tulee mahdollisimman virheetön.

8. Palaverin päättäminen
Palaveri päätettiin 15:55.

Liite: 14. palaverissa laadittu tehtävälista
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14. PALAVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA
•

Ryhmän tulee pyytää Pöyhöseltä virallinen hyväksyntä ohjelmakoo‐
dille projektin sähköpostilistalle.

•

Hyvärisen tulee muistuttaa Santasta kirjalainoistaan sähköpostitse.

