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1. Väliesittelyn raportti
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Läsnäolijat

Lokki-projektiryhmä: Ohjaajat:
Riku Ahonen Ville Isomöttönen
Tommi Kangastie Lari Kannisto
Antti Kinnunen Vesa Korhonen
Pekka Villanen Jukka-Pekka Santanen

Muut projektiryhmät:
Concept, Kuovi ja Neva

1. Esityksen sisältö
Lokki-ryhmän  projektipäällikkö  Antti  Kinnunen  aloitti  ensimmäisen  väliesittelyn
esittelemällä  projektiin  liittyvät  henkilöt  ja  heidän  tehtävänsä  projektissa.  Hän  esitteli
myös väliesittelyn sisältöä ja ryhmäläisten osuuksia esityksessä. Lisäksi Kinnunen esitteli
Tilaajan, Sysline Oy, organisaatiota.

Tämän jälkeen Pekka Villanen kertoi projektin taustaa ja projektin tavoitteita, eli Log4J-
kirjaston  käytöstä  ja  sen  tarpeellisuudesta  Java-ympäristössä.  Osuudessaan  hän  kertoi
projektin  puitteissa  toteutettavasta  Bluetooth-  sekä  Socket-yhteydestä.  Lisäksi  Villanen
mainitsi J2ME:n tarpeellisuudesta mobiililaitteessa.
 
Seuraavaksi  Riku  Ahonen kertoi  projektissa  käytettävistä  ohjelmistoista  ja  työkaluista.
Hän  kertoi  Eclipsen,  Java  Wireless  Toolkitin,  MS  Visual  Studion  ja  Log4J-kirjaston
käytöstä. Lisäksi hän mainitsi, että Ryhmän käytössä on EclipseME-plugin, jolla Wireless
Toolkitin kirjastot voidaan liittää Eclipsen projekteihin. 

Lopuksi Tommi Kangastie kertoi järjestelmän ominaisuuksista ja kokemuksista projektin
edetessä.  Ominaisuuksista Kangastie  mainitsi  kerrosarkkitehtuurin sekä Log4J-kirjaston
toteuttamisen mobiililaitteeseen siten, että sitä ei huomaa.

2. Yleisön esittämät kysymykset
Jukka-Pekka Santanen kysyi miten Log4J-kirjasto toimii kännykässä. Ryhmä vastasi, että
koska sovellus on vain kirjasto, niin se ei ole periaatteessa käyttäjälle näkyvä. Kirjasto on
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myös suunniteltu käytettäväksi sovelluskehityksen ja testauksen aikana, joten sen kutsuja
ei välttämättä löydy valmiin sovelluksen lähdekoodeista.

Santanen kysyi vielä, miten loki-tietojen kerääminen tapahtuu. Ryhmä vastasi, että Log4J-
kirjastoa voidaan käyttää ohjelmakoodissa println-lauseiden sijasta. Log4J-kirjasto tarjoaa
monipuolisempia  tiedonkeruumahdollisuuksia,  esimerkiksi  lokitietojen  tulostuksen
erillisiin tiedostoihin.

3. Palaute

Suullinen esiintyminen

Ohjaajista  Vesa  Korhonen  antoi  ensimmäiseksi  palautetta  ryhmäläisten  esiintymisestä.
Hänen  mukaansa  Antti  Kinnunen  puhui  erittäin  selvästi  ja  oli  varma esiintyjä.  Pekka
Villanen  esiintyi  myös  varman  oloisesti,  mutta  hän  oli  hieman  vaisu  verrattuna
projektihuoneessa  ilmenevään  särmikkyyteen.  Riku  Ahosen  esiintyminen  oli  muuten
selkeä, mutta puhti alkoi hiipua esiintymisvuoron loppua kohden. Tommi Kangastiellä oli
Korhosen mukaan tiettyä ”lavakarismaa”, joka ei näy välttämättä projektitiloissa.

Kirjallinen esiintyminen

PowerPoint-esitys  oli  selkeä  ja  värejä  oli  käytetty  siten,  että  esitys  toimii  myös
mustavalkoisena. Yleisön mielestä esityksestä jäi puuttumaan selkeämpi kuvaus Log4J-
kirjason käytöstä ja toiminnasta. Toiminta selvisi pääosin vasta kysymysosiossa. Lisäksi
jonkinlaista toiminta- tai rakennekuvaa jäätiin kaipaamaan.

4. Ryhmän omat kokemukset esityksestä
Ryhmän mielestä aihe onnistuttiin rajaamaan melko selkeästi,  lukuun ottamatta Log4J-
kirjaston  toiminnan  selvittämistä.  Kalvot  toimivat  juuri  niin  kuin  niiden  pitikin.  Osaa
ryhmäläisistä esityksen pitäminen jännitti, mutta esityksen kuluessa olo helpottui. Vaikka
esitystä  ei  oltu  harjoiteltu  kovinkaan  paljoa,  sekä  aikataulu  että  asiat  pysyivät  hyvin
hallussa.


