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2. väliesittelyn raportti

Väliesittelyn kulku

Projektiryhmä saapui väliesittelyyn kello 12:15 esittelemään Ressuprojektia. Projektiryhmä poistui
tilaisuudesta kello 14:00.
Projektipäällikkö Jari RintaRahko esitteli projektiryhmän jäsenet, ohjaajat ja tilaajan. Tämän jälkeen hän
kertoi tarkemmin esityksen kulusta, tilaajasta ja sovelluksen tarpeesta. Simo Lintunen kertoi projektin
tehtävistä ja tavoitteista. Toni Aho esitteli sovelluksen arkkitehtuuria ja toimintaa. Lopuksi Jouni Kuusinen
esitteli sovelluksen käyttöliittymää tilaajalle sopivilta osilta.
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Kysymykset

Esittelyn jälkeen ohjaajat kyselivät projektiryhmältä sovelluksesta ja projektista.
Santanen: Miten projektipuu saadaan pienempään tilaan? Onko projekteja luokiteltu? Saako näytölle
vähemmän tavaraa?
Vastaus: Projekteja ei ole luokiteltu mitenkään. Projektipuuta saa pienemmäksi ainoastaan puun haaroissa
olevia miinusmerkkejä klikkaamalla. Näytöllä oleva tavaramäärä on suunniteltu 1024x768 resoluutiolle, tai
tätä suuremmille. Pienempiä resoluutioita ei ole otettu huomioon.
Kannisto: Miltä nyt tuntuu? Mikä on ollut vaikeinta projektin kuluessa?
Vastaus: Hyvältä. Projekti on edennyt tasaisesti ja nyt ollaan jo loppusuoralla. Flashkäyttöliittymän kanssa
on ongelmia. Sovelluskehittimen toiminta ärsyttävine piirteineen ei oikein vastaa motivoivaa työympäristöä.
Lisäksi työkalu on uusi, joten kaikki täytyy opetella alusta.
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Palaute

Ohjaajat kommentoivat projektiryhmän esitystä. Vastaava ohjaaja (Isomöttönen) antoi palautetta vain
ryhmän esiintymisestä, kun muut ohjaajat antoivat palautetta esityksen sisällöstä.
Kannisto: Sovelluksen salassapidettävistä osista ei tule puhua. Salaisuuden olemassaolon julkistaminen vain
lisää mielenkiintoa. Tonin esitellessä järjestelmän arkkitehtuuria hypittiin liiaksi kuvan kohdista toisiin
epäloogisesti. Sovelluksen kerrokset olisi hyvä käydä läpi järjestyksessä. Samassa kuvassa mainittiin
"Promidrajapinta", mutta missään kohtaa esitystä ei mainittu, mikä tämä "Promid" on. Voisi olla hyvä
vaihtaa tilalle esimerkiksi "Rajapinta työajanseurantaan". Yleisesti olisi hyvä esittää jonkinlainen kaavio
projektin resursoinnista, jotta yleisö saisi ideasta kiinni. Esimerkiksi oman (Ressu)projektin resursointi.
Santanen: Ressulogo, vaikkakin itse piirretty, tulisi poistaa esityksen kalvoista. Tai sitten piirtää uusi kuva,
jonka suhteen tekijänoikeuskiistaa ei voi syntyä. Käyttöliittymän esittelyssä olisi hyvä olla jokin juoni.
Luodaan projekti, ja tarvittavat resurssit loogisesti. Puheessa olisi syytä välttää sanan "Projekti" viittausta
sekä Ressuprojektiin, että sovelluksen projektiin.
Isomöttönen: Ryhmän esiintyminen oli rauhallista. Jarin tulee isompaan saliin siirryttäessä lisättävä
äänenkäyttöä ja vältettävä monitorin katsomista, tämä korjaantuu harjoittelulla. Simon esityksessä riitti ääntä
ja selkeyttä. Liiallista monitorista lukemista tulee kuitenkin välttää. Tonin esityksessä esiintyi pientä
takeltelua. Esityksen harjoittelulla ja rauhallisuudella saadaan hyvä tulos. Äänen käyttö sen sijaan oli hyvä.
Jounin esitys onnistui hyvin valkokankaalle katsomatta. Ääntä tulee kuitenkin lisätä.

