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2. Väliesittelyn raportti

Paikka ja aika

Ag Auditorio 3
Keskiviikko 30.11.2005 klo 10.15–12.00

Läsnäolijat

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

Muut projektiryhmät:
Concept ja Neva

1. Esityksen sisältö
Riku  Ahonen  aloitti  toisen  väliesittelyn  esittelemällä  Lokki-ryhmään  ja  -projektiin  liittyvät
henkilöt ja heidän tehtävät. Hän esitteli myös väliesittelyn sisältöä ja lisäksi Tilaajan, Sysline
Oy, organisaatiota.

Tämän jälkeen projektipäällikkö Antti Kinnunen kertoi projektin taustaa ja projektin tavoitteita,
eli  Log4J-kirjaston  käytöstä  ja  sen  tarpeellisuudesta  Java-ympäristössä.  Lisäksi  hän  kertoi
Log4J-kirjaston perusominaisuuksista.

Seuraavaksi Pekka Villanen esitti esimerkin Log4J-kirjaston käytöstä Java-ohjelmassa. Villanen
esitteli Java-koodiin kirjoitettuja Log4J-metodikutsuja ja tulokseksi saatua lokitietoa. Apunaan
hän käytti PowerPoint-esitystä ja kalvolle kirjoitettua Java-koodia.

Lopuksi Tommi Kangastie kertoi  järjestelmän ominaisuuksista  ja toimintaa.  Ominaisuuksista
Kangastie  mainitsi  kerrosarkkitehtuurin sekä Log4J-kirjaston toteuttamisen mobiililaitteeseen
siten, että sitä ei huomaa. Lopuksi hän vielä esitti kuvan järjestelmän teknisestä toteutuksesta.

2. Yleisön esittämät kysymykset
Jukka-Pekka Santanen kysyi, että onko Log4J-kirjastolla yhteyttä Javan omaan lokitiedonkeruu
kirjastoon.  Ryhmä vastasi,  että  nämä kirjastot  eivät  liity toisiinsa,  mutta  ovat  toiminnaltaan
lähellä toisiaan. Log4J-kirjasto on kuitenkin paljon monipuolisempi kuin Javan vastaava. 
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Ville Isomöttönen kyseli ryhmän fiiliksiä tällä hetkellä. Antti Kinnunen vastasi fiiliksien olevan
hyvät ja uskoo sovelluksen valmistuvan 13.12. mennessä. Ainoana suurempana ongelmana tällä
hetkellä hänen mielestään on Bluetooth-ongelman ratkaiseminen.

Santanen kysyi vielä, tuleeko ryhmän käytössä olevat työkalut vielä loppuesittelyyn mukaan.
Ryhmä vastasi, että projektin käytössä olevat työkalut olivat jääneet esityksestä pois, mutta ne
laitetaan kyllä loppuesittelyyn mukaan.

3. Palaute

Suullinen esiintyminen

Ohjaajista Vesa Korhonen antoi palautetta ryhmäläisten esiintymisestä. Hänen mukaan kaikki
esiintyivät tällä kertaa selkeästi, mutta jokaisella puhti  alkoi hieman hiipua esiintymisvuoron
loppua  kohden.  Tommi  Kangastieltä  puuttui  myös  edellisessä  esityksessä  ilmennyt
”lavakarisma”.  Ryhmäläiset  puhuivat  riittävän  kovalla  äänellä,  mutta  Ahonen  ja  Kinnunen
saattavat tarvita mikrofonia loppuesittelyssä.

Kirjallinen esiintyminen

PowerPoint-esitys  oli  selkeä,  mutta  Santasen  mukaan  kalvojen  järjestystä  voisi  hieman
muutella.  Lisäksi  loppuesittelyyn  kaivataan  sovelluksen  käyttöesimerkkiä.  Hänen  mukaansa
myös kalvon ja PowerPointin käyttö samanaikaisesti Log4J-käyttöesimerkin tapauksessa toimi
hyvin.

4. Ryhmän omat kokemukset esityksestä
Ryhmän  mielestä  esitys  meni  aika  hyvin.  Kalvot  toimivat  suhteellisen  hyvin,  mutta  niiden
järjestystä  voisi  hieman  muuttaa.  Vaikka  esitystä  ei  oltu  harjoiteltu  kovinkaan  paljoa,  sekä
aikataulu  että  asiat  pysyivät  tälläkin  kertaa   Lokki-projektille  ominaiseen  tapaan  loistavasti
hallussa.


