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2. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikko 11.2.2004 klo 9:15‐10:50

Paikka:

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnäolijat:

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

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin. Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Hyvärinen ja
sihteeriksi Maunu Tuomainen.

2. Ajankäyttövihkojen tarkistus
Tarkasteltiin ryhmän jäsenten ajankäyttöä. Todettiin aikaa käytetyn noin kak‐
sikymmentä tuntia ryhmän jäsentä kohden. Lappalainen huomautti, että se‐
raavilla palaverikerroilla ajankäyttöraportit tulisi olla valmiiksi avattuina nii‐
den käsittelyn nopeuttamiseksi.
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3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus
Pöytäkirja hyväksyttiin. Kirjoitusvirhe Tiina Pöyhösen nimessä merkittiin
korjattavaksi.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälistan läpikäynti
Jukka‐Pekka Santanen on luonut projektille sähköpostilistan. Santanen ei ole
tiedottanut projektista informaatioteknologian tiedekunnan henkilökunnalle,
joten tehtävä siirtyy kuluvalle viikolle. Todettiin Jani Kurkisen tuntevan
SyncML‐tekniikkaa ja Santasen tehtäväksi annettiin yhteydenotto Kurkiseen.

Ryhmä on tutustunut SyncML:ää käsitteleviin pro gradu ‐töihin sekä
kirjallisuuteen, vCalendarin spesifikaatioon, Korppiin yleisellä tasolla
ja CVS:än käyttöön. Ryhmällä on yhtä konetta lukuunottamatta tarvittavat
ohjelmistot, kuten JBuilder, asennettuina. Ryhmä ei ole saanut Korppia
pystytettyä ryhmätyötiloihin, sillä CVS‐haara saatiin toimimaan vasta
palaveriaamuna.

Ajankäytön seurantaan ryhmä otti käyttöön Excel‐sovelluksen ja verkkosivut
on luotu osoitteeseen http://kotka.it.jyu.fi/kyyhky/.

5. Projektiaiheen rajaus ja tarkennus
Hyvärinen totesi, että SyncML‐standardia tukemattomia laitteita jaohjelmisto‐
ja ei kannattaisi huomioida projektin toteutuksessa. Ensisijaista olisi saada
SyncML‐palvelin toimimaan ja sitä kautta lähteä rakentamaan tuki standardia
noudattaville laitteille ja ohjelmistoille, jolloin suoraan SyncML‐standardia
tukemattomien ohjelmien, kuten MS‐Outlookin, käyttö voidaan hoitaa kol‐
mannen osapuolen laajennusten (SyncML client) avulla. Ryhmän tulee kar‐
toittaa laajennusosien saatavuutta.
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Lappalaisen mukaan kalenterisovellusten käytön tulisi pysyä kuitenkin help‐
pona. Ryhmän tehtäväksi myöhemmässä vaiheessa muodostuukin laajen‐
nusosien käyttöohjeiden laadinta. Lappalainen halusi myös, että ryhmä testaa
kalenterin käytön ja synkronoinnin Outlookin ja muiden käytössä olevien so‐
vellusten osalta.

Todettiin, että saatavilla on useampia vapaita SyncML‐palvelintoteutuksia, ja
ryhmän tehtäväksi jäi kartoittaa vaihtoehtoja. Hyvärisen mukaan Helsingin
yliopistossa toteutetun projektin yhteydessä on tehty vertailua palvelinten
kesken, ja hänen tehtäväksi annettiin yhteydenotto projektiin osallistuneisiin
heidän kokemustensa selvittämiseksi. Lappalainenhuomautti kolmansien
osapuolien ohjelmien aiemmin aiheuttaneen ongelmia. Keskusteltiin synk‐
ronoinnin

aiheuttamasta

kuormasta

Korppi‐järjestelmälle

ja

SyncML‐

palvelimen sekä Korpin tietokantojen avainkenttien yhteensovittamisesta.

6. Projektista mahdollisesti heränneiden kysymysten selvittely
Ryhmä tiedusteli Kotka‐tietokannan dokumentaation ajantasaisuudesta, jo‐
hon Lappalainen vastasi, että tietokannan rakenne on muuttunut ja doku‐
mentaatiota ei ole päivitetty. Todettiin, että ryhmä voi tarkastella tietokannan
muuttunutta rakennetta suoraan hallintaohjelmilla. Ryhmän kokemat JBuil‐
derin CVS‐ongelmat jäivät vaille vastausta, mutta ryhmä selvittää asiaa ja saa
tarvittaessa Lappalaiselta tai Hillebrandilta opastusta.

Lappalainen huomautti että Korpista on kolme eri versiota: kehitys‐, testi‐ ja
tuotantoversiot. Kehityskorppiin ryhmä saa opettajan tunnukset käyttöönsä
Hillebrandilta pyytämällä. Myös Lappalaisen käyttäjätunnus luvattiin ryh‐
män käyttöön tarvittaessa.
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7. Muut esille tulevat asiat
Tarkempi Korppiin perehdyttäminen ja JBuilder‐koulutus järjestetään viikolla
8, kunhan kahden muun ryhmän kanssa on sovittu tarkemmasta ajankohdas‐
ta. Lappalainen toi esille, että eräs laitoksen opiskelija on laatinut JSP‐oppaan.
Lappalaisen tehtäväksi jäi etsiä opas käsiinsä ja toimittaa se ryhmän käyttöön.

Aiemmin esillä ollut käytettyjen laitteistojen ja ohjelmistojen kartoitus päätet‐
tiin toteuttaa Korppi‐kyselyllä. Ryhmän tehtäväksi annettiin laatia kysely.
Lappalainen neuvoi tekemään kyselystä helpon ja nopean vastata.

8. Seuraavan palaverin ajan ja paikan sopiminen
Päätettiin pitää seuraava palaveri tiistaina 17.2. kello 8:30 sovellusprojektien
kokoustilassa AgC223.1.

9. Seuraavat tehtävät
Jukka‐Pekka Santasen tehtävät:
Ottaa yhteyttä Jani Kurkiseen ja kysyy, haluaako Kurkinen liittyä projektin
sähköpostilistalle

Vesa Lappalaisen tehtävät:
Etsii JSP‐oppaan ja toimittaa sen ryhmän käytettäväksi

Ryhmän tehtävät:

Tekee Korppi‐kyselyn käytettyjen ohjelmien kartoittamiseksi ‐Kartoittaa
SyncML‐client ‐laajennusosien saatavuutta käytetyille kalenteriohjelmistoille.
Kartoittaa vapaiden SyncML‐palvelimien tarjontaa; Hyvärinen ottaa yhteyttä
HY:n projektiryhmään
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10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 10:50.

Maunu Tuomainen
mttuomai@cc.jyu.fi
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