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

	 Yhdestoista projektipalaveri pöytäkirja

Aika:
Maanantai 05.01.2004 klo. 12:00 –14:00

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


Osallistujat:

Ville Laitila         Puheenjohtaja
Vesa Lappalainen
Pekka Moisio      Saapui klo 9.25
Aapo Mäkinen    Sihteeri
Harri Pölkki        Saapui 9.40.
Jukka-Pekka Santanen
Teemu Vähä-Ruka
Eija Ihanainen     Lounaalla

Käsiteltävät asiat:
Kokouksen avaus 
Ville Laitila avasi kokouksen. Samalla hän pahoitteli ja kertoi, miksi ei saada esiteltyä viimeisimpiä versioita sovelluksesta.
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Projektiryhmän esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Laitila ja sihteeriksi Aapo Mäkinen
Projektiryhmän ajankäyttövihkojen tarkistus
Ville esitteli projektiryhmän jäsenten ajankäyttövihkot. Todettiin, että vain Ville oli päivittänyt netissä olevan tuntilistan ajantasalle. 
Päätökset: 
	Ajankäyttövihkot hyväksyttiin.

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

     5. Mitä projektiryhmä on saanut aikaan?
Seuraavia asioita on projektiryhmä viime aikoina työstänyt:
	- Harri: koostaminen.
	- Aapo: kyselypankin hakutyökalun viimeistely.
	- Ville: analysointityökalun toiminta.
	- Pekka: dokumentointi ja sovelluksen ulkoasu.
6. Sovelluksen  tarkastelua
Aapo esitteli käyttöliittymiä hakutyökalusta.  Keskusteltiin ulkoasusta, ja kohteiden sijoittumisesta sivulla. 
Analysointityökalua ei voitu esitellä gangtok koneessa olevan väärän version takia. Kuitenkin pystyttiin tutkimaan raportin ulkoasua ja analyysisivun rakennetta. Ville kertoi kuinka analyysi mallin tallentaminen toimii ja mitä ongelmia on ollut raportin tallennuksessa. 
Keskustelua herätti eteenkin ulkoasulliset seikat raportissa ja kyselypankissa. 
Keskustelun edetessä luotiin dokumentti joka on kohdassa 7 kuvattu. Siitä ilmenee tehtävät ja puutteet.
Ville esitteli myös tietokannan rakenteen ja siihen liittyvät osiot. Samassa tuli ilmi kuinka Tomcat-sovelluksen ongelmat on vaikeuttaneet sovelluksen kehittämistä. 
Vesan mukaan olisi värit raportissa saatava käyttäjä ystävällisemmiksi, ei pelkästään Korppi-sovelluksen omia värejä. 

Päätökset:
Toteutetaan loppu projekti palaverissa luodun työtehtävien  mukaan.


7. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä
Projektin loppu aikoja varten päätettiin luoda lista jossa näkyy priorisointi sovelluksen kehittämisessä ja ehdotelma jatkokehitykseen siirrettävistä osista. Listassa on myös määritelty kuinka kauan kohdan toteuttamisessa on suunniteltu kestävän ja kuka tehtävään paneutuu. 

TÄRKEIMMÄT
Aapo&Harri:	kyselyjen koostaminen		20
Ville:		tallennukseen "fiksumpi logiikka"	5
Ville:	järjestäminen ordernumin mukaan raportissa ja raportin esitystapojen valinnassa 		1
Ville:		raportin ja sen kuvien tallennus oikeaan paikkaan (hamitu) 	10
raporttien tallennus julkisiin hakemistoihin qid/analyzemodelid/index.html
		raporttien tallennushakemisto static-muuttujassa..	
Ville&Pekka:	raportit-sivu (olemassa olevat ja analysointimallit oikeuksien mukaan)				5
		tallenna-nappi erikseen		1
Ville&Pekka:	oikeuslistaan analysointioikeus (TIINA), analyysin katseluoikeus 4
Ville&Pekka:	raportin ulkoasu: reunat, solulle kiinteä leveys (..150)	1
		viiva pylväsgraafin nollatasoon	
		piirakkagraafin siivujen reunat terävöitetään
Harri &Aapo&Ville: 	hakusivun kentät remonttiin	5
Pekka: 		sovellussuunnitelma ja projektisuunnitelma 20

JATKOKEHITYKSEEN
- taustamuuttujan huomiointi,
	*toistuvan kurssikyselyn analysointi,
- raporttiin liittyvä kommentointi ja esikatselutoiminto,
- virallistamisprosessi,
- hakutulosten esittämisen yksityiskohdat
- hakutulosten ulkoasu,
- hakutulosten lukumäärän rajaaminen, (COUNT-lause),
- servlet huolehtimaan raporttien lukemisesta (hakemistorakenne) ja
- raporttien selaaminen huomioiden käyttäjäoikeudet mallikohtaisesti.

Vesa kysyy Delphi-sovelluksen ikoneiden käytöstä.
     8.  Muita projektiin liittyviä asioita
Ei tullut esille.  
     9.  Seuraavan palaverin ajankohta
Seuraava palaveri pidetään maanantaina 5.1.2004 klo 12:00. Projektien kokous tilassa.   
      10.  Kokouksen päättäminen
Aapo päätti kokouksen klo 11:07. 
   11. Lounas
Koskikara-sovellusprojektin jäsenille Santanen tarjosi ravintola Piatossa perinteisen lounaan. Paikalla olivat palaverissa olleet henkilöt sekä Eija Ihanainen. 

