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3. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA
Aika:

Tiistai 17.2.2004 klo 8:30‐9:40

Paikka:

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnäolijat:

Aarniovuori Timo (puheenjohtaja)
Alasalmi Teija (sihteeri)
Hyvärinen Jaakko
Itkonen Jonne (saapui 9.25)
Lappalainen Vesa
Santanen Jukka‐Pekka (saapui 9.35)
Tuomainen Maunu

1. Palaverin avaus
Palaveri avattiin. Puheenjohtajaksi valittiin Aarniovuori Timo ja
sihteeriksi Teija Alasalmi.
2. Ajankäyttövihkojen tarkistus
Palaverin aluksi tarkastettiin ryhmän jäsenten ajankäyttövihkot.
3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus
Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.
4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälistan läpikäynti
Ryhmän jäsenistä Timo Aarniovuori on laatinut Korppi‐kyselyn yliopiston
henkilökunnalla ja opiskelijoilla käytössään olevien ohjelmien ja laitteistojen
kartoittamiseksi.
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Jaakko Hyvärinen on kartoittanut SyncML‐client ‐laajennusosien saatavuutta
käytetyille kalenteriohjelmistoille sekä ottanut selvää vapaiden SyncML‐
palvelimien tarjonnasta. Hyvärinen on myös ottanut yhteyttä sähköpostitse
Helsingin Yliopistolla toimineeseen projektiryhmään, joka kehitti SycML‐
moduulia MultiSync‐ohjelmistoa varten. Lisätietoa kyseisestä projektista löy‐
tyy osoitteesta http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/ke‐2003/syncml.html .

Jukka‐Pekka Santanen on tiedottanut Kyyhky‐projektista informaatiotekno‐
logian tiedekunnan henkilökunnalle. Lisäksi Santanen on ottanut yhteyttä Ja‐
ni Kurhiseen ja lisännyt hänet Kyyhky‐projektin sähköpostilistalle. Vesa Lap‐
palainen on etsinyt Pekka Kososen kirjoittaman JSP‐oppaan uudemman ver‐
sion ja toimittanut sen ryhmän käytettäväksi. Opas löytyy verkosta osoittees‐
ta http://sinuhe.jypoly.fi/~pkosonen/webapp/ .
5. Vakituisen palaveriajan päättäminen
Keskusteltiin kaikille sopivasta vakituisesta palaveriajasta. Vesa Lappalainen
huomautti, että Tiedekuntaneuvoston kokouksen vuoksi hän ei pääse joka
keskiviikko palaveriin. Tarkasteltiin Korpin ryhmäkalenteria ja sen mukaan
ainakin kaikille ryhmän jäsenille, vastaavalle ohjaajalle ja tekniselle ohjaajalle
näyttäisi kuitenkin sopivan palaveriajankohdaksi keskiviikkoaamu.

PÄÄTÖKSET: Sovittiin seuraavaksi projektipalaverin ajankohdaksi keski‐
viikko 25.2.2004 klo 8.30, ja paikaksi sovellusprojektien kokoustila AgC223.1.
Lisäksi sovittiin, että vakituisena palaveriaikana toimii pääsääntöisesti keski‐
viikkoaamu klo 8.30‐10.00. Tarvittaessa palaveria siirretään muille päiville.
6. Projektista heränneiden kysymysten selvittely
Keskusteltiin SyncML‐palvelintoteutuksista ja siitä, millainen toteutus olisi
sopivin. Hyvärinen selvitteli SyncML‐client ‐laajennusosien saatavuutta. Hy‐
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värisen mukaan vapaan lähdekoodin SyncML‐palvelimia on kolme, joista
Sync4j näyttäisi olevan parhain. Lisäksi Sync4j:n dokumentaatio on selkeä.
Hyvärisen mukaan SyncML‐clientteja löytyy, mutta ongelmana on se, ettei si‐
tä tukevia laitteita ole tarpeeksi. Aarniovuori kuitenkin totesi, että uusimmis‐
sa matkapuhelimissa on SyncML‐tuki.

Arvioitiin Sync4j:n sopivuutta projektin asettamien vaatimusten rajoissa. San‐
tanen aprikoi, onko muita SyncML‐clientteja vielä tarpeen kartoittaa. Santa‐
nen totesi, että jos päädytään yhteen palvelimeen, se voidaan kuitenkin myö‐
hemmin vaihtaa toiseen.

Lisätietoa Sync4j:stä:
Sync4j:n kotisivu: http://sync4j.sourceforge.net/web/theproject.html .
Uusimman

Sync4j

–versio

1.2:n

dokumentaatio:

http://sync4j.funambol.com/release/1.1/main.jsp?main=general.html .

Seuraavaksi Timo Aarniovuori esitteli laatimaansa Korppi‐kyselyä, ja läsnä‐
olijat tarkastelivat siinä olevia puutteita. Lappalainen kommentoi, että kyse‐
lyn lopussa oleva avoin kysymys `Jos et käytä Korpin kalenteria niin miksi et?´
vaatii suuremman vastausalueen. Santasen mukaan kyselyssä olisi hyvä
myös tarkentaa, onko vastaajana opiskelija vai henkilökuntaan kuuluva. San‐
tasen mukaan kyselyn alkuun olisi hyvä liittää myös pieni selostus Kyyhky‐
projektista ja sen tarkoituksesta. Lisäksi kyselyyn olisi hyvä liittää aika, mihin
mennessä siihen on vastattava. Lappalainen ehdotti, että kysymys `Käytätkö
jotakin muuta sähköistä kalenteria (esim.Yahoo tai Outlook tietokoneessa)?´ kannat‐
taisi muuttaa listamuotoiseksi ja luetella siihen yleisimmät sähköiset kalente‐
rit muu, mikä? –kentän lisäksi. Todettiin, että pieniä korjauksia lukuun otta‐
matta kysely on suhteellisen toimiva.
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Edellä

mainittu

Korppi‐kysely

löytyy

osoitteesta

https://korppi.jyu.fi/kotka/survey/creation/index.jsp?questionnaireid=71 .

PÄÄTÖKSET: Ryhmä muokkaa kyselyn hieman yksityiskohtaisemmaksi.
7. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin kehitystyökaluista ja ryhmätyötilan koneiden toimivuudesta.
Santanen huomautti, että projekteilla on pari ylimääräistä konetta, joita voi‐
daan tarvittaessa käyttää. Lappalainen ehdotti, että ryhmä kirjaisi ylös kaikki
huomaamansa virheet käytössä olevien kehitystyökalujen (lähinnä JBuilder)
sekä Korpin käytön ohjeissa. Santanen kehotti ryhmää ohjamaan tulevat yh‐
teydenotot atk‐tukeen myös Kyyhky‐projektin sähköpostilistalle, jotta kaikki
asianomaiset saisivat tiedon esille nousseista ongelmista.

PÄÄTÖKSET: Ryhmä ohjaa tulevaisuudessa atk‐tuen yhteydenotot Kyyhky‐
projektin sähköpostilistalle.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9:40.

Liite: Kolmannessa projektipalaverissa laadittu tehtävälista
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KOLMANNESSA PROJEKTIPALAVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA
Ryhmän tehtävät:
•

Ohjata tulevaisuudessa atk‐tuen yhteydenotot Kyyhkyn sähköpostilis‐
talle.

•

Kirjata ylös kehitystyökalujen käyttöohjeissa mahdollisesti ilmenevät
virheet.

•

Viimeistellä Korppi‐kysely vastauskuntoon.

•

Laatia vaatimusmäärittely.

