Koskikara
Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojekti
WWW-pohjainen kyselyjen hallinta ja analysointi

	Kymmenes projektipalaveri pöytäkirja

Aika:
Perjantai 5.11.2003 klo. 8.35-10.55

Paikka: 
Jyväskylän yliopisto, Agora 2. krs. AgC 223.1


Osallistujat:

Ville Laitila 		
Vesa Lappalainen
Pekka Moisio      Sihteeri
Aapo Mäkinen    Puheenjohtaja
Antti Auer     	    Saapui klo 8.50. Poistui klo 10.00.
Jukka-Pekka Santanen
Teemu Vähä-Ruka

Käsiteltävät asiat:
Kokouksen avaus 
Aapo Mäkinen avasi kokouksen.
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Projektiryhmän esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aapo Mäkinen ja sihteeriksi Pekka Moisio
Projektiryhmän ajankäyttövihkojen tarkistus
Aapo esitteli projektiryhmän jäsenten ajankäyttövihkot. Todettiin, että ryhmän on käyttänyt viikon sisällä aikaansa enimmäkseen ohjelmointiin. 
Päätökset: 
	Ajankäyttövihkot hyväksyttiin.

Aiemman kokouksen pöytäkirja
Yhdeksännen projektipalaverin pöytäkirjan päätökset ja tehtävät käytiin läpi. Pöytäkirjassa mainitut tehtävät todettiin osittain tehdyksi. 
Päätökset: 
	Yhdeksännen projektipalaverin pöytäkirja hyväksyttiin.

     5. Mitä projektiryhmä on saanut aikaan?
Sovelluksen ohjelmointi on edistynyt. Aapo esitteli sovelluksen hakuominaisuuksien tilanteen. 
Ville kertoi analysointipuolen saavutuksista. Nämä löytyy kohdan 6 lopusta. 

6. Sovelluksen  tarkastelua
Aapo esitteli käyttöliittymiä hakutyökalusta.  Keskusteltiin ulkoasusta, ja kohteiden sijoittumisesta sivulla. Vesa ehdotti, että ulkoasun suunnittelussa tulisi käyttää henkilöitä , jotka osaavat sijoitella sovelluksen kehittäjien komponentit selaimen sivuille sopiviksi. Hakutyökalun tulosten esittämiseen katsottiin mallia salinvaraussysteemin puolelta. Hakutulosten esittämiseen ehdotettiin viivoja.    Seuraaviin kohtiin päätettiin puuttua hakutyökalussa:
	- Uudelleenkäyttöaste nimi uudelleen pohdintaan.
	- Lohkojen sijainti hakusivulla muutoksia.
- Haku päivämäärän mukaan syöttökenttiin jo valmiiksi jotkut 
   päivämäärät. 
- Alustuksena  monipuolisenhaun sivulle tultaessa on valittuna kysely,
   kopio kohdissa valinta. Myös metatiedoista on valittuna osa. Alustuksen 
   määrittelee hakutyökalun kehittäjä. 
	- ”google”-tyyppinen haku ja kyselypankkiin kuuluva virallistaminen
  päätettiin siirtää jatkokehitykseen. 
- Haun rajoittamiseen kannustava ilmoitus käyttäjälle, jos hakutuloksia 
   tulee suuri määrä. 
- Organisaatio otsikko takaisin hakutyökaluun.
- Parametrin välityksellä tieto kopioinnista /viittaamisesta. 

Keskusteltiin analyysityökalun käyttöliittymästä. Todettiin, että Analyysin käyttöliittymässä pitää olla ikonit kysymyksen tyypeille, ja poistaa tekstit kuin ”radiopainikeryhmä”. 
Raportin ulkoasusta käytiin pitkään keskustelua. seuraaviin muutoksiin päädyttiin.
	- Taulukon kehys kapeampi. 
	- Taulukon tyylitiedoston määrittelyt raportin omasta esitystavasta. 
	- Asteikon toteutus graafeihin jatkokehitykseen?
	- Graafittoman kysymyksen pitää voida luoda. 

Jatkokehitykseen päätettiin palaverissä jättää vaatimusmäärittelystä seuraavat osat. 
	- Kysymyksen/vastauksen  kommentointi raporttiin.
	- Kyselyn virallistaminen.  
	- Graafin esitystavan/värien/sijoittelun määritteleminen. 

Projektin tämänhetkinen tilanne löytyy dokumentista, jossa näkyy analyysityökalun ja raportin tilanne. Alla olevalla linkillä pääsee tätä dokumenttia lukemaan. Hakutyökalun tilanne on parempi totutuksen kannalta. Nämä vaatimukset saadaan toteutettua kokonaisuudessaan. Siksi hakutyökalua ei ole dokumentissa mainittu.  
http://kotka.it.jyu.fi/koskikara/tilanne.txt
7. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä
Projektiryhmä:
	Ilmoittaa testaamisesta projektin jäsenille. 

Korjataan sovellusta yllä olevien muutosehdotusten mukaisesti.
Määrittää Jatkokehitykseen jätettävät osat.
Viimeistelevät toimivaksi hakutyökalun ja analyysityökalun. 

     8.  Muita projektiin liittyviä asioita
Ei tullut esille.  
     9.  Seuraavan palaverin ajankohta
Seuraava palaveri pidetään maanantaina 15.12.2003 klo 8:30. Projektien kokous tilassa.   
      10.  Kokouksen päättäminen
Aapo päätti kokouksen klo 10:55. 

