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 Lyhyt kertaus edellisen viikon aiheista

 Miten tehtävien jakaminen näkyy opiskelijalle? Mitä

ottaa huomioon?

 Opettajan puoli

 GitHub

MyBinder

 Google Collab

 Demo käytännössä

 Harjoittelua
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3.

a.

b.

c.
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Nettisivut
https://opendata-education.github.io/



Anaconda-Navigator  MyBinder



Haluatko muokata valmiita Notebookeja?

Anaconda

... vai sittenkin ihan vain selaimessa?

Haluatko tehdä omia harjoituksia?

Missä muodossa opiskelijat palauttavat tehtäviä?

Kuinka paljon sinä / oppilaat käyttävät Jupyter Notebookeja?



OPISKELIJAN
VINKKELI

Nettisiut

- Yksinkertaisimmassa tapauksessa pelkkä linkki

↦ linkin takaa tehtävä avautuu suoraan MyBinderissa

↦ tehtävän tallennus joko .ipynp tai .pdf

↦ tehtävät voivat toimia myös pohdiskelun apuvälineenä, itse

pohdinta voidaan kirjoittaa myös jollakin toisella ohjelmalla

- Jos päätetäänkin ladata Anaconda

↦ kotona vai koulussa? Videoita voi hyödyntää.

↦ kokeilkaa ja kertokaa meille havainnoista



MIKÄ ON GITHUB?

Nettisivu ja pilvipalvelu, jota käytetään paljon

kirjoitetun koodin varastointiin.

MIKSI JUURI GITHUB?

Versionhallinta ja Git. 

OKEI, IHAN SIISTIÄ. EN KUITENKAAN AIO

KOODATA.

Ei haittaa! Sillä on muitakin meidän tarpeisiin

sopivia käyttötarkoituksia.

TOTTUUKO SIIHEN ULKOASUUN KOSKAAN?

Valitettavasti ja kyllä.

GITHUB
Voit käydä kurkistamassa miltä

meidän GitHub-sivut näyttävät.

 

Ja sieltä meidän nettisivutkin

ponnistavat julkisuuteen

Jupyter Bookin avulla.

Tunnistatko nämä samoiksi

sivuiksi?

 

https://opendata-

education.github.io/Maantiede/

intro.html

 

https://github.com/opendata-

education/Maantiede



Materiaalin lataaminen
GitHubiin

Tarvitset:

- requirements.txt -tiedosto 

== sisältää KAIKKI paketit, mitä käytät

harjoituksissasi, esimerkiksi pandas ja matplotlib

Tarkista:

- Kaikki tiedostosijainnit, tiedostojen nimet ja

kansiot vastaavat harjoitukseen kirjoitettuja

koodinpätkiä.

GitHub Repository 

        = arkisto, säilytyspaikka ...

Sanastoa:

- commit = tallenna

- pull request = lähetä tarkastettavaksi

- branching = kopio alkuperäisestä,

jota voi muokata

- merge = hyväksy / yhdistä



MyBinder.org

https://github.com/opendata-education/Maantiede

main "copy path"

materiaali/harjoitukset/lampotila_

sademaara.ipynb

TÄSTÄ JAKOLINKKI, tehtävän URL ei sovi jakamiseen.



Google Collab https://colab.research.google.com/

"Avaa tiedosto",

josta päästään

tähän näkymään:



Testataan
yhdessä

 NETTIS IVUILTA  MATERIAALI

MUUTOKSET  MYBINDERISSA

VALMISTELLAAN  GITHUB

TEHTÄVÄT  JAKOON

1.

2 .

3 .

4 .



Hands on 

-harjoittelua
LIFESTYLE

BY  SAWYER

 PYTHONIN  JA  JUPYTERIN

ALKEET

VAPAAVALINTAIS IA

HARJOITUKSIA  LÄPI

AVOIMEN  DATAN  L INKKEJÄ

1 .

2 .

3 .


