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Aineopintojen harjoitustyö
Tietokantasovellus

Aloitustilaisuus s 2014 p1

Tietokantasovellus kurssi

Sisältö:
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Esitietovaatimukset
Suoritustapa
Aikataulu

Kurssin sisältö
Kurssilla opetellaan

Tietokannan suunnittelua käytännössä
Tietokantaohjelmointia
Web-sovelluksen periaatteita
Web-käyttöliittymän toteutusperiaatteita

Esitietovaatimukset
Tietokantojen perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Ohjelmistotekniikan menetelmät

Kurssin suoritustapa
Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö

Pieni, selainpohjaiseen käyttöliittymään perustuva tietokantasovellus
Vähintään 3 tietokantataulua (yleensä hieman useampi)
Toiminnot:

Tiedon hakeminen
Lisäys
Muutos
Poisto
(Kirjautuminen ja istuntojen hallinta)

Suunnittelu + toteutus + esittely
kaikki osat vaaditaan

Enimmäkseen henkilökohtaisia, mutta myös parityöt mahdollisia
hieman henkilökohtaista laajempi

Aihekuvauksia löytyy ohjesivulta – omat muunnelmat ja aiheet mahdollisia

Kurssin suorittaminen
Vaadittava dokumentaatio

Tuotetaan kurssin aikana yksi yhtenäinen dokumentaatio
Alkupuolella kurssia työn ja tietokannan suunnittelua
Loppuvaiheessa dokumentoidaan työn rakenne

Katso Dokumentointiohje.

Dokumentaatio /suunnitelma
Yleiskuva järjestelmästä

Sidosryhmäkaavio
Käyttäjäryhmät
Käyttötapaukset
Järjestelmän tietosisältö

Käsitekaavio
Relaatiotietokantakaavio

Käyttöliittymähahmotelma
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Dokumentaatio / toteutus
Järjestelmän yleisrakenne
Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit
Asennustiedot
(Käyttöohje)
Testaus, bugit ja puutteet & jatkokehitysideat
Omat kokemukset
Liitteenä tietokannan SQL-alustustiedostot

Suorittaminen /Ohjaus
Ohjaajat

Kalle Ilves (kalle.ilves(at)helsinki.fi)
Harri Laine (harri.laine(at)helsinki.fi)

satunnaisia pajavierailuja
voi käydä kyselemässä huoneesta A236

IRC: #tsoha2014 @ IRCnet

Ohjaus paja-ohjausta
ma 15-17,  to 12-14, pe 5.9. 12-14)  B221

Voidaan sopia myös palaveriaikoja, esim. suunnitelman
käsittelyyn
Sähköpostilla  vain lyhyitä kysymyksiä

Suorittaminen / Demo
Kurssin loppupuolella (alustavasti 13.10.) demo

Työn esittely muille osallistujille
Ei tarvitse olla vielä täysin valmis

Suorittaminen /Aikataulu ja palautukset

Ellei toisin sovita kurssilla noudatetaan viikottaista
aikataulua ja viikottaisia palautuksia
Aikataulu löytyy kurssisivulta, tarkemmat ohjeet
ohjesivulta (ohjesivuilla on vielä vanhan kurssin
päiväyksiä)

Suorittaminen/Arvostelu
Arvosteluun vaikuttavat:

Aikataulussa pysyminen (15p)
3p/kerta (-1p/12h)

Toiminnallisuus ja toteutuksen laatu (25p)
Sovitut toimivat perustoiminnot riittävät
Tietoa pitää pystyä viemään kantaan ja hakemaan sieltä
Tarkistukset
Puutteet ja virheet vähentävät arvosanaa
Clean code! Ei spagettia, copy/pastea, epäselviä muuttujanimiä,
mammuttimetodeita, jumalluokkia et cetera.
Tietokannan pitää olla toimiva ja sitä käytetty järkevästi.

Suorittaminen /Arvostelu
Käytettävyys (10p)

Toimivuus tärkeämpää kuin ulkonäkö
Käytettävyyden tulisi olla sujuvaa
Selvät käytettävyyspuutteet alentavat arvosanaa

Dokumentaatio (10p)
Riittävän laaja sovelluksen rakenteen ymmärtämiseksi
Yhdenmukainen toteutuksen kanssa
Käyttää kursseilla opittuja tekniikoita
Puutteet ja virheet alentavat arvosanaa
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Toteutus
Tietokannat laitoksen palvelimella:

PostgreSQL (suositeltu) – manageroitu = vain tili tarvitaan
Oracle  – manageroitu = vain tili tarvitaan
MySQL – itse mangeroitava?

Kielet:
PHP – ei Oraclen kanssa
Java (servlet tekniikka- jsp)
Python

GitHub + Labtool (versionhallinta ja palautukset)
Kieliesimerkkejä!

Ohjesivu
Lisätietoja saa ohjesivulta:
http://advancedkittenry.github.com


