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5. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikko 3.3.2004 klo 8:30‐10:00

Paikka:

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnäolijat:

Aarniovuori Timo (sihteeri)
Alasalmi Teija (puheenjohtaja)
Hillebrand Minna
Hyvärinen Jaakko
Lappalainen Vesa (saapui 8.45)
Pöyhönen Tiina
Santanen Jukka‐Pekka
Tuomainen Maunu

1. Palaverin avaus
Palaveri avattiin. Puheenjohtajaksi valittiin Teija Alasalmi ja
sihteeriksi Timo Aarniovuori.
2. Ajankäyttövihkojen tarkistus
Palaverin aluksi tarkastettiin ryhmän jäsenten ajankäyttövihkot.
3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus
Edellisen palaverin pöytäkirjaan Santanen ehdotti muutettavan myös läsnä‐
olijalistaan merkinnät siitä, kuka toimi sihteerinä ja puheenjohtajana, sekä
kohtaan 6 tarkentaa, että Tapani Tarvainen vastaa tietoturvapolitiikasta vain
informaatioteknologian tiedekunnan osalta.
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PÄÄTÖKSET: Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälistan läpikäynti

Käytiin läpi edellisessä palaverissa laadittu tehtävälista ja todettiin, että
ryhmä on tehnyt vaaditut tehtävät. Korppi‐kyselyä korjattiin ja se lai‐
tettiin verkkoon vastattavaksi kaikille Korppi‐käyttäjille. Projektisuun‐
nitelma on saatu valmiiksi ja synkronointitapojen erot on selvitetty.
5. Vaatimusmäärittelyn tarkastelu
Käytiin vaatimusmäärittely läpi. Jaakko Hyvärinen totesi, että vaatimusmää‐
rittely on jaettu toiminnallisiin, ei toiminnallisiin vaatimuksiin ja rajoitteisiin.
Vaatimukset ovat priorisoitu asteikolla 1‐3. Toiminnalliset vaatimukset on ja‐
ettu synkronointi‐vaatimuksiin ja Korppi‐järjestelmän toiminnallisuuteen
suunnattuihin vaatimuksiin.

Ongelmatilanteista ja niiden ratkaisuehdotuksista keskusteltiin mm. jatkuvi‐
en tapahtumien synkronointi Henkilökohtaisen ja Korppi‐kalenterin välillä
todettiin ongelmalliseksi, koska Korpissa jatkuvat tapahtumat on toteutettu
laittamalla jatkuva tapahtuma kalenteriin yksittäisenä tapahtumana riittävän
monta kertaa, kun taas synkronoitavan kalenterin toteutus jatkuville tapah‐
tumille voi olla erilainen, vain yksi toistuva tapahtuma. Todettiin, että ryhmä‐
tapahtumia ei voi lisätä henkilökohtaisesta kalenterista.

Todettiin, että konflikteja ja ongelmatilanteita mm. ryhmätapahtumien osalta
on paljon ja päätettiin toteuttaa taulukko konfliktitilanteista ja ryhmätapah‐
tumien synkronoinnin ongelmista sekä niiden ratkaisutavoista. Tämän jäl‐
keen konflikteja ja ongelmatilanteita on helpompi lähteä ratkaisemaan. Tau‐
lukko tulee lisätä vaatimusmäärittelyyn.
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Lisäksi selvitettiin hitaan synkronoinnin sekä virkistyssynkronoinnin erot ja
todettiin ettei haluta tarjota asiakkaan virkistyssynkronoinnille

mahdolli‐

suutta.

PÄÄTÖKSET: Asiakkaan virkistyssynkronoinnille ei tarjota mahdollisuutta.
Ryhmä toteuttaa taulukon konfliktitilanteista ja ryhmätapahtumien synk‐
ronoinnin ongelmista sekä niiden ratkaisutavoista vaatimusmäärittelyyn.
6. Projektisuunnitelman tarkastelu
Teija Alasalmi esitteli projektisuunnitelmaa. Jukka‐Pekka Santanen ehdotti,
että projektisuunnitelman alkuun tulee sijoittaa kattava termiluettelo ja mui‐
hin dokumentteihin riittää hieman suppeampi.

Keskusteltiin myös koodaus‐ ja kommentointityyleistä ja todettiin, että on
hyvä noudattaa Sync4j‐palvelimen kohdalla sen omaa lähdekoodien kooda‐
us‐ ja kommentointityylien standardeita ja Korpin osalta Korpin yleistä käy‐
täntöä. Tämä tulee lisätä myös projektisuunnitelman kohtaan 8.2 ’Lähdekoo‐
din kommentointi ja muuttujien nimeäminen’ sekä sovellussuunnitelmaan.

7. Projektissa heränneiden kysymysten ja ongelmien selvittely
Todettiin, että ryhmän yhteen Windows‐koneeseen ei oltu saatu Korppia toi‐
mintaan.
8. Muut esille tulleet asiat
Jukka‐Pekka Santanen kertoi, että Jani Kurhinen on luvannut Kyyhky‐
projektille testilaitteita.

9. Palaverin päättäminen
Puheenjohtaja Teija Alasalmi päätti kokouksen 10.00.
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Liite: viidennessä projektipalaverissa laadittu tehtävälista
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VIIDENESSÄ PROJEKTIPALAVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA
Ryhmän tehtävät:
•

Toteuttaa taulukko konfliktitilanteista ja ryhmätapahtumien synk‐
ronoinnin ongelmista sekä niiden ratkaisutavoista vaatimusmääritte‐
lyyn.

