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Harjoitustyö	  

•  Tehtävä:	  Toteuta	  hajaute;u	  järjestelmä	  
ryhmässä	  12.12.2011	  mennessä.	  

•  Ryhmä	  valitsee	  
– aiheen	  ja	  kohteen,	  
–  työvälineet	  sekä	  
–  työjaon	  keskuudessaan.	  

•  Lisäpisteitä	  tulee,	  jos	  ryhmän	  harjoitustyö	  
toimii	  yhteen	  yhden	  tai	  useamman	  muun	  
ryhmän	  harjoitustyön	  kanssa.	  



Harjoitustyön	  arvioinF	  

•  Pisteytys:	  
– 1–6	  toimiva	  ja	  dokumentoitu	  harjoitustyö	  

– 6–10	  joka	  toimii	  muiden	  ryhmien	  kanssa	  yhteen	  

•  TenFn	  maksimipisteet	  24,	  joista	  läpipääsyyn	  
rii;ää	  12,	  jos	  harjoitustyö	  on	  tehty.	  

•  TenJ	  ja	  harjoitustyö	  molemmat	  vaaditaan	  
kurssin	  läpäisyyn.	  



Ryhmän	  arvioinF	  

•  Ryhmä	  saa	  jäsenten_lkm*ht_pisteet	  piste;ä,	  
jotka	  he	  jakavat	  haluamallaan	  tavalla	  jäsenten	  
kesken.	  

•  Ryhmä	  ilmoi;aa	  pisteiden	  jaon	  tuloksen	  
luennoitsijalle	  (Jonne)	  viikon	  sisällä	  arvion	  
saannista.	  



Tehtävät	  

1.  Muodostakaa	  harjoitustyöryhmä	  
2.  Suunnitelkaa	  hajaute;u	  järjestelmä	  

3.  Toteuta	  suunni;elemanne	  järjestelmä	  

4.  Dokumentoikaa	  toteu;amanne	  järjestelmä	  

•  Vaihtoehtoinen	  toteutusmuoto:	  
–  Kuvaa	  aiemmin	  toteu;amasi	  hajaute;u	  

järjestelmä	  ja	  sen	  toteutus	  



Ryhmä	  

•  2–4	  henkeä	  ryhmässä	  
•  Yhden	  hengen	  ryhmiä	  katsotaan	  hyvin	  
karsaasF	  kieroon,	  ellei	  se	  si;en	  dokumentoi	  
aiemmin	  toteute;ua	  hajaute;ua	  järjestelmää	  
(kts.	  vaihtoehtoinen	  harjoitustyön	  
toteutusmuoto)	  

•  Jakakaa	  työt	  ja	  vastuut	  ryhmässä	  itse.	  



Suunni;elu	  

•  Hajautetun	  järjestelmän	  
–  idea	  ja	  olemassaolon	  perustelu	  

–  rakennekuvaus	  
– valitut	  teknologiat	  ja	  ideologiat	  perustellusF	  
–  toteutuksen	  suunnitelma	  

– kamat	  YouSourceen	  ja	  ilmoitus	  luennoitsijalle	  
(Jonne)	  



Toteutus	  

•  Make	  it	  so!	  
•  YouSource	  
•  CORBAa	  suositellaan,	  mu;a	  valinta	  on	  vapaa.	  

•  Windows-‐alusta	  on	  rajoite;u	  XP:hen,	  Linuxilla	  varmistakaa	  toimivuus	  Ubuntu	  
10:ssä.	  OS	  X	  joko	  10.6	  tai	  10.7	  (Snow	  Leopard	  tai	  Lion).	  

•  Kaupallisista	  työkaluista	  käytössä	  MS:n	  kilkkeet,	  periaa;eessa	  myös	  muut	  THK:n	  
jakamat.	  

•  OhjelmoinFkieli	  vapaa,	  mu;a	  PHP	  ja	  Perl	  voivat	  aiheu;aa	  vakavan	  allergisen	  
reakFon,	  joten	  en	  suosi;ele.	  

•  Haskell-‐toteutukset	  näytetään	  Tirroselle	  ja	  Kaijanaholle,	  joten	  ei	  auta	  leikkiä.	  

•  Tärkeää	  on	  toimivuuden	  lisäksi	  selkeys	  ja	  ymmärre;ävyys,	  ei	  kewl-‐elite-‐haxor-‐riiFt.	  



DokumentoinF	  

•  Hajautetun	  järjestelmän	  
–  idea	  ja	  olemassaolon	  perustelu	  
•  osoita,	  e;ä	  järjestelmä	  on	  hajaute;u	  

–  rakennekuvaus	  
– valitut	  teknologiat	  ja	  ideologiat	  perustellusF	  
–  toteutuksen	  perustelut	  
–  reflektoin),	  kuinka	  hyvin	  onnistu2in	  

– kamat	  YouSourceen	  ja	  ilmoitus	  luennoitsijalle	  
(Jonne)	  



Vaihtoehtoinen	  toteutus	  

•  Katso	  DokumentoinF	  edellä	  
•  Pisteet	  1–8	  
•  Harjoitustyö	  on	  julkinen,	  joten	  poista	  
yrityssalaisuudet	  ja	  kilpailuvalFt	  kuvauksista.	  



Kysy;ävää?	  

•  YouSourcen	  käy;ö?	  Katso	  Demo	  1	  Tehtävä	  1.	  
•  Kuin	  iso?	  Rii;ävän.	  Tärkeintä	  on	  hajautuvuus,	  
ei	  koko	  tai	  vaaFvuus.	  

•  Saako	  ohjausta?	  Kyllä:	  demot,	  sähköposFlista,	  
luennot.	  

•  Saako	  lisäaikaa?	  Ei.	  


