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Agenda 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Asialistan hyväksyntä 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä 
4. Projektin tilanne 
5. Loppukevään toimintasuunnitelma 
6. Seuraava kokous (15.6., TKK) 
7. Muut asiat 
8. Kokouksen päättäminen 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Tapio Halkoja avasi kokouksen kello 14.10. Kokouksen aluksi esiteltiin 
demonstraatio ensimmäisistä saavutuksista. 
 
2. Asialistan hyväksyntä 
 
Tommi Mikkonen oli lähettänyt agendan aikaisemmin eikä siihen tullut 
muutoksia. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä 
 
Edellinen pöytäkirja katsottiin hyväksytyksi sähköpostitse. 
 
4. Projektin tilanne 
 
- Demossa esiteltiin palveluiden mainostamista ja käyttöönottoa 
  integroimalla SLP-protokolla ja X-smiles selain 
5. Loppukevään toimintasuunnitelma 
 



- Tommi ja projektin tutkijat esittelivät Wesahmin tulevia töitä, mm. 
  SIP+SOAPin käyttöä päivittämään käyttöliittymää, ja X-smiles selain 
 
  * Alanne: Mikä SOAPin käyttö on?  
  * Tommi V: voi päivittää käyttöliittymää, esim. paikkatilanne muuttuu 
 
- Selain ja sen lisenssointi, pohjana on sanottu olevan MIT-lisenssi 
- Kirjataan konsortiosopimukseen TKK selain ja sen lisenssi, ts. 
  erikoisehto selaimesta, ns. tulosaineistoon 
 
- Loppukevään toimintasuunnitelma: tarkoitus saada kalvoissa mainittu 
  toiminnallisuus demottua 
 
- Petri: palautetta tietoturvapuoleen? Esim. mitä ja miten 
  autentikoidaan ja varmistetaan tiedon eheys? 
 
- XML-protokolla ryhmän tilanne: SOAP 1.2 "message exchange pattern" 
  req-reply ja response (MIKÄ TÄMÄ OLI?) 
 
- Finnair: esitys workshopiksi projektin aiheista ja Finnairin alalla 
  olevista haasteista ja mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista 
 
- Finnair/TE-keskustelu: istutaan alas ja mietitään vielä skenaariot 
  kuntoon, esim. miten käyttäjien tunnistaminen hoituu, tms. 
 
- Sopimustilanne:  
  * HY tarvitsee liitteitä 
 
  * Ehdotus julkaisuviiveen lyhentämiseksi 12kk 6kk (salliiko Tekes yli 
    6kk viiveen?) 
 
  * Kohta 6.6: mahdollistaako softan jakamisen alihankkijoille?  
    V: kaikkea saa tehdä, mitä MIT-lisenssi tarjoaa. 
 
  * Tommille kommentit konsortiosopimuksesta. Tommi lähettää lopullisen 
    sopimuksen pe 10.3. 
 
- Loppukevään suunnitelma: jatketaan suunnittelua ja 21.3. tarkennetaan 
  vielä 
 
- Use caset ja kevään toiminta jakoon workshopin jälkeen, ennen 
  pääsiäistä ke 12.4. 
 
- Ehdotus: edelliset jakoon ja keskustelu-tapaaminen, yliopistot 
  ehdottaa päivää ja paikkaa. Ehdotus: Pe 28.4. klo 10.30 TKK. 
 
6. Seuraava kokous 
 
- Seuraava kokous 15.6., TKK 
 
7. Muut asiat 
 
- Ei ollut 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
Päättyi klo 15.40 


