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

Seitsemäs projektipalaverin pöytäkirja

Aika:
Perjantai 7.11.2003 klo. 8.38-9.42

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


Läsnäolijat:

Antti Auer   (saapui klo 8.42)
Eija Ihanainen   
Ville Laitila     
Vesa Lappalainen
Pekka Moisio   Sihteeri
Aapo Mäkinen  Puheenjohtaja 
Jari Rantamäki     (poistui klo 8.55)
Jukka-Pekka Santanen
Teemu Vähä-Ruka

Käsitellyt asia:
1. Kokouksen avaus
Aapo Mäkinen avasi kokouksen klo 8.38.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aapo Mäkinen ja sihteeriksi Pekka Moisio 
3. Projektiryhmän ajankäyttövihkojen tarkistus
Aapo esitteli projektiryhmän jäsenten ajankäytön. Ajankäyttölistoista ilmeni projektiryhmällä olevan noin 150 tuntia projektiin käytettyjä tunteja.
Päätökset: 
- Ajankäyttövihkot hyväksyttiin. 
4. Kuudennen projektipalaverin pöytäkirjan hyväksyminen ja läpikäynti 
Aapo kävi läpi edellisen pöytäkirja selvittääkseen mitä palaverissa oli käsitelty.
Santanen toimitti kommentoidun viidennen palaveripöytäkirjan projektiryhmälle. Kaksi kirjoitus vaiheessa tullutta epäselvyyttä lauseissa tuli ilmi keskustelussa. Ne muutetaan pöytäkirjaan. 

Päätökset:
- Palaveripöytäkirja hyväksyttiin 

Mitä projektiryhmä on saanut aikaan? 
Sovellussuunnitelmaa on tarkennettu.
Sovelluksen ohjelmointi aloitettu
.
Aapo kertoi, mitä projektiryhmä oli saanut aikaiseksi Koskikara- sovelluksen suhteen. 
6. Vaatimusmäärittelyn hyväksyminen 
Aapo esitti vaatimusmäärittely hyväksymistä . Pieniä muutoksia voidaan vielä sisältöön tehdä testikyselyn ja sovelluksen kehittyessä. 

Projekti suunnitelmasta käytiin läpi Aapon esittämänä uusittu aikataulu. Mitään muutosehdotuksia ei enää ollut, joten dokumentti hyväksyttiin.


Päätökset: 
	Vaatimusmäärittely hyväksyttiin.

Projektiryhmä korjaa vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman kirjoitusvirheet, jos ryhmällä on siihen aikaa.
Projektisuunnitelma hyväksyttiin.

7. Luokkakaavion läpikäynti 
Ville esitteli luomansa luokkakaavion palaverin osallistujille. Kaavio ei herättänyt keskustelua. 
Aapon esittäessä kehitysvaiheessa olevan haku-työkalun. Tuli tilaajilta tarkentavia kommentteja sisältöön ja käytettävyyteen. Seuraavassa on listattu muutokset.
	Valintaruutu pois hausta kohdassa, jossa valitaan laitoksia, tiedekuntia yliopistotasoja. Tilalle alasvetolistaan ”ei hakua” vaihtoehto. 

”Kaikki julkaisuasteet” lause muunnetaan seuraavaksi ”haku kaikista julkaisuasteista”.
Kyselyjen hallintaan linkki kohtaan ”luo kysely” – kohtaan. Tämä linkki vie uudelle sivulle, jossa määritellään miten luodaan uusi kysely ja opastetaan sen luomista. 
Vesan ehdotuksesta on kyselyn tietokanta tauluun lisättävä laitosta kuvaava kenttä. Myös lisäyksenä tuli esille mahdollisuus vaihtaa oletuksena tulevaa laitosta kyselyn luonnin yhteydessä. Harri tiedottaa Tiinaa Kottarainen-sovelluksen tehdyistä muutos ehdotuksista

Tietokannastaa tulleet ihmeelliset hakutulokset yliopistotasolla ihmetytti osallistujia. Niiden siivoamisesta päätettiin ilmoittaa Korppi-adminille.  
 
8. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä   
Projektiryhmä:
	Korjaa kuudennen pöytäkirjan, vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman.

Testaa noin sadan 100 gif-kuvan ja jpg-kuvan sisältävän sivun lataamisnopeuden.
Jatkaa sovelluksen koodaamista.
Analysoi testikyselyn tulokset.
Tekee palaverissa esitetyt muutokset haku työkaluun. 
Harri tiedottaa Tiinaa Kottarainen-sovelluksen tehdyistä muutos ehdotuksista
Laittaa Jukka Järviselle tietoa projetiryhmän liian pienistä Windows- profiileista. 
Ilmoittaa poikkeuksista tietokannassa Korppi-adminille.
 
9. Muita projektiin liittyviä asioita
Keskusteluissa ilmeni Word-ohjelmalla tehtyjen dokumenttien tavutuksen puute. Tavuttamalla olisi Vesan mukaan dokumentit huomattavan paremmin luettavia.

Santasen mukaan ohjelmoinnin aloittaessa olisi hyvä katsoa onko Korppi-sovelluksessa jo olemassa sama toiminto. 

Päätökset:
- Projektin tulevissa dokumenteissa päätettiin käyttää tavutusta.
10. Sovitaan seuraavasta projektipalaverista.                                 
Seuraava projektipalaveri on perjantaina  14.11.2003 klo 8.30 tilassa AgC223.1.

11. Kokouksen päättäminen  
Aapo päätti kokouksen klo 9.42.

