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9. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA

Aika:

Keskiviikko 31.3.2004 klo 9:30‐11:00

Paikka:

Agora, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1.

Läsnäolijat:

Aarniovuori Timo (sihteeri)
Alasalmi Teija (puheenjohtaja)
Hillebrand Minna (saapui 9.32)
Hyvärinen Jaakko
Pöyhönen Tiina
Santanen Jukka‐Pekka
Tuomainen Maunu

1. Palaverin avaus
Kokous avattiin, puheenjohtajaksi valittiin Teija Alasalmi ja sihteeriksi Timo
Aarniovuori.
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2. Ajankäyttövihkojen tarkistus
Tarkasteltiin ryhmän jäsenten ajankäyttöä. Todettiin työtä tehdyn noin 200
tuntia ryhmän jäsentä kohti. Santanen kysyi, onko Sync4j‐palvelimen ohjel‐
mointi sujunut ja Maunu Tuomainen ja Jaakko Hyvärinen totesivat ohjel‐
moinnin olleen hieman hidasta.

3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus
Edelliseen pöytäkirjaan tulisi lisätä Santasen kokoukseen tuloaika. Hyväksyt‐
tiin pöytäkirja.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälistan läpikäynti
Käytiin läpi edellisessä palaverissa laadittu tehtävälista ja todettiin, että ryh‐
mä on suorittanut laaditut tehtävät. Vesa Lappalainen ei ollut paikalla, joten
Vesan tehtävä selvittää voiko Korpin salasanaa käyttää, ei saatu selville.
Ryhmän tehtäväksi jäi selvittää asia Lappalaiselta sähköpostilla.

5. Käyttöliittymähahmotelmien tarkastelu
Aarniovuori ja Alasalmi esittelivät laatimiaan ehdotuksia Korpin käyttöliit‐
tymästä. Minna Hillebrand kysyi, että onko ryhmä miettinyt missä kohdassa
navigointipuuta konfliktienhallintaosan sivut näytetään. Aarniovuori sanoi,
että ainakin kalenterin alla. Santanen ehdotti myös, että olisiko hyvä värittää
esimerkiksi punaisella linkki konfliktienhallintaan navigointipuussa, jos kon‐
flikteja on olemassa. Minna Hillebrand koki sen turhaksi.
J
Santanen kysyi pitäisikö konfliktienhallintaosassa näkyä kenen kalenteria
muokataan, jos kalenteria muokkaa joku muu kuin sen omistava henkilö.
Jaakko Hyvärinen totesi, että kalenterin omistajan nimi näkyy yläpalkissa ja
informaatio toistuisi turhaan. Minna Hillebrand totesi tähän, että ei edes halu‐

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

3(5)

TIE 280
Kyyhky

31.3.2004

ta tilannetta jossa joku muu kuin kyseisen kalenterin omistaja muokkaa ka‐
lenteritapahtumia.

Minna Hillebrand esitti ongelman ryhmätapahtumiin liittyen. Ongelmatapa‐
uksessa joku henkilö A muuttaa ryhmätapahtuman henkilökohtaiseksi ja
henkilö B synkronoi tapahtuman. Tällöin henkilö B:llä on viite ryhmään jota
ei enää ole.

Ratkaisua tähän oli vaikea löytää ja Jaakko Hyvärinen totesi, että ongelma ei
kuulu Kyyhky‐ryhmälle, vaan se on Korppi‐kehittäjien ongelma.

Todettiin, että tietokantaan tuleva eventprincipal‐tietokantataulu ratkaisee
ongelman ja se tarvitaan, että synkronointi saadaan toimimaan. Minna Hille‐
brand oli samaa mieltä. Jaakko Hyvärinen toivoi uudesta tietokantarakentees‐
ta prototyyppiä, että projektia saataisiin vietyä eteenpäin.

Todettiin, että konfliktienhallintaosan ryhmätapahtumaristiriita kohdassa tu‐
lisi myös ilmoittaa ryhmän nimi. Minna Hillebrand ilmoitti myös, että kon‐
fliktin varmistus tulee hoitaa confirm.jsp‐sivulla, koska se on luotu yleiskäyt‐
töiseksi sivuksi juuri varmistustapauksia varten.

6. Projektissa heränneiden kysymysten selvittely
Kohdassa kuusi käsiteltiin projektissa heränneitä kysymyksiä. Maunu Tuo‐
mainen kertoi oman näkemyksensä Santasen palauttamasta vaatimusmäärit‐
telystä. Santaselle oli jäänyt epäselväksi vaatimusmäärittelyä lukiessaan se,
tarvitaanko jotakin toimenpiteitä Korpin päässä synkronointipalvelun käyt‐
tämiseksi. Tuomaisen mukaan tämä asia ei kuulu vaatimusmäärittelyyn ja
sovittiin, että asia otetaan esille sovellussuunnitelmassa.
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Lisäksi Tuomainen ja Hyvärinen ottivat esille ongelman description‐kentän
kanssa. Tuomaisen mukaan henkilökohtaisessa kalenterissa tuleva tapahtu‐
man kuvaus on yhdessä description‐kentässä ja Korpissa se koostetaan useas‐
ta kentästä, ja tämä aiheuttaa ongelmia synkronointitilanteessa. Ongelmaa
päätettiin pohtia myöhemmässä tietokantapalaverissa tarkemmin.

7. Muut esille tulleet asiat
Santanen kysyi, onko ryhmä etsinyt Outlook‐asiakasohjelmistoa ja Jaakko
Hyvärinen esitteli omalta koneeltaan outlookin Weblicon‐asiakasohjelmaa,
joka ei kuitenkaan ottanut palvelimeen yhteyttä.

Santanen kysyi myös projektipäällikkö Teija Alasalmelta onko projekti aika‐
taulussa. Alasalmi ilmoitti sovellussuunnitelman olevan hieman myöhässä ja
Santanen sanoi projektissa tulleen esille odottamattomia ongelmia toteutuk‐
sen suhteen, joista ei alunperin ollut tietoa. Lisäksi Santanen tiedusteli, onko
kurssin piikkiin kertynyt tarpeeksi tunteja, johon Alasalmi totesi tunteja ker‐
tyneen suhteellisen riittävästi.

Santanen ilmoitti, että ryhmällä on tarvittaessa käytössään kaksi Palm‐
kämmenlaitetta synkronoinnin testausta varten ja asennuksesta voi kysellä
Mika Harjulta.

Seuraavan palaverin ajaksi sovittiin 7.4.2004 klo 8:30 ja paikaksi sovelluspro‐
jektien kokoustila AgC223.1.

8. Palaverin päättäminen
Palaveri päättyi 11.00.

Liite: Yhdeksännessä palaverissa laadittu tehtävälista
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YHDEKSÄNNESSÄ PALAVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA
Ryhmän tehtävät:

Kysyä Vesa Lappalaiselta voiko Korpin salasanaa käyttää synkronoitaessa.

