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GGeenneerraall  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  SSooffttwwaarree  PPrroojjeecctt  uussiinngg  JJaavvaa  

PPrrooggrraammmmiinngg  LLaanngguuaaggee  

11..  TThhee  pprroojjeecctt  sshhoouulldd  bbee  ffrreeee  ffrroomm  ppllaaggiiaarriissmm  ooff  aannyy  kkiinndd..  

22..  SShhoouulldd  uussee  OObbjjeecctt--oorriieenntteedd  pprriinncciipplleess  

33..  PPrroojjeecctt  sshhoouulldd  bbee  ddeevveellooppeedd  ffoorr  ssoollvviinngg  aa  ssppeecciiffiicc  ttyyppee  ooff  pprroobblleemm  

44..  AA  pprrooppeerr  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  ggiivviinngg  aa  cclleeaarr  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  pprroobblleemm  bbeeiinngg  

ssoollvveedd  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd..  TThhee  ddooccuummeennttaattiioonn  sshhoouulldd  aallssoo  iinncclluuddee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  

aallggoorriitthhmmss  uusseedd  iinn  tthhee  pprroobblleemm  ssoollvviinngg,,  aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  aabboouutt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  

tthhee  ccllaasssseess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd..  

55..  IItt  iiss  eennccoouurraaggeedd  ttoo  iinncclluuddee  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  iitteerraattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss,,  aanndd  wwhhaatt  wwaass  aacchhiieevveedd  dduurriinngg  tthhee  iitteerraattiioonnss..  TThhiiss  iiss  nnoott  mmaannddaattoorryy..  

66..  CCooddee  sshhoouulldd  bbee  sseellff  ddooccuummeenntteedd  aanndd  sshhoouulldd  ffoollllooww  pprrooppeerr  ccooddiinngg  ssttaannddaarrddss  

77..  SShhoouulldd  mmaakkee  pprrooppeerr  uussee  ooff  ddaattaa--ssttrruuccttuurreess  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  jjaavvaa..uuttiill  ppaacckkaaggee  

88..  PPrrooppeerr  uussee  ooff  EExxcceeppttiioonn  hhaannddlliinngg  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  LLaanngguuaaggee  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee..  

99..  UUsseess  ooff  IIDDEEss  lliikkee  eecclliippssee,,  iinntteelllliijjIIDDEEAA,,  eettcc  aarree  nnoott  pprroohhiibbiitteedd..  SSttuuddeennttss  mmaayy  bbee  eennccoouurraaggeedd  

ttoo  eexxpplloorree  tthheessee  IIDDEEss  oonn  tthheeiirr  oowwnn..  

1100..  TThhee  ffiinnaall  pprroojjeecctt  ccoommpplleettiioonn  sshhoouulldd  iinncclluuddee  aann  eexxeeccuuttaabbllee  jjaarr  ffiillee  bbeeiinngg  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  tthhee  

pprroojjeecctt..  

1111..  TThhoouugghh  ttoooo--mmuucchh  ssiiggnniiffiiccaannccee  mmaayy  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  GGUUII  ddeessiiggnn,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  ssiimmppllee  

aanndd  iinnttuuiittiivvee..  

1122..  PPrrooppeerr  uussee  ooff  GGUUII  CCoommppoonneennttss  aanndd  EEvveenntt  ––  HHaannddlliinngg  ffeeaattuurreess..  

1133..  PPrrooppeerr  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  IInnppuutt//OOuuttppuutt  AAPPIIss  
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LLiisstt  ooff  SSaammppllee  PPrroojjeeccttss  

SSrr..  

NNoo..  

PPaarrttiiccuullaarrss  

11  DDeevveelloopp  aa  JJaavvaa  AApppplliiccaattiioonn  LLaauunncchheerr  uussiinngg  JJaavvaa  SSwwiinngg  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aa  ddaasshhbbooaarrdd  ffrroomm  

wwhheerree  yyoouu  ccaann  llaauunncchh  aa  ddiiffffeerreenntt  pprree  --  iinnssttaalllleedd  wwiinnddoowwss  aapppplliiccaattiioonnss  //  sseerrvviicceess  //  uuttiilliittyy  

ttoooollss..  MMaakkee  ssuurree  oonnllyy  rreeggiisstteerreedd  uusseerrss  ccaann  aacccceessss  tthhiiss  llaauunncchheerr  ddaasshhbbooaarrdd  aass  tthhiiss  

aapppplliiccaattiioonn  rreeqquuiirreedd  llooggiinn  aauutthheennttiiccaattiioonn..  YYoouu  ccaann  uussee  ddiiffffeerreenntt  ssuuiittaabbllee  GGUUII  AAPPIIss  ooff  

jjaavvaa  aalloonngg  wwiitthh  JJDDBBCC  ffoorr  ddaattaabbaassee  ppuurrppoossee..  

22  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  oonn  LLiibbrraarryy  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aallll  tthhee  mmoosstt  

ccoommmmoonn  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ooff  aannyy  lliibbrraarryy  ssyysstteemm  lliikkee  bbooookk  mmaannaaggeemmeenntt  ,,  bbooookk  iissssuuee,,  bbooookk  

rreettuurrnn,,  bbooookk  sseeaarrcchh  ((bbyy  nnaammee,,  bbyy  aauutthhoorr,,  bbyy  ppuubblliiccaattiioonn  hhoouussee  eettcc)),,  lliibbrraarryy  mmeemmbbeerrsshhiipp  

ffeeeess,,  ddeeppoossiitt,,  ppeennaallttyy  oonn  llaattee  rreettuurrnn  eettcc..    CCoovveerr  aallll  tthhee  lliibbrraarryy  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ffoorr  tthhiiss  

aapppplliiccaattiioonn..  YYoouu  ccaann  uussee  ddiiffffeerreenntt  GGUUII  ccoommppoonneennttss  oorr  yyoouu  ccaann  uussee  CCoonnssoollee  bbaassee  ssyysstteemm  

aalloonngg  wwiitthh  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  

33  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  oonn  EEmmppllooyyeeee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  wwhhiicchh  ccaann  ccoovveerr  aallll  tthhee  

mmoosstt  ccoommmmoonn  ffuunnccttiioonnaall  aarreeaa  ooff  HHRR  mmoodduullee  lliikkee  EEmmppllooyyeeee  RReeccrruuiittmmeenntt,,  SSaallaarryy,,  

ddeessiiggnnaattiioonn,,  PPFF,,  TTaaxx,,  PPrroommoottiioonn,,  BBoonnuuss  eettcc..  YYoouu  ccaann  uussee  ddiiffffeerreenntt  GGUUII  ccoommppoonneennttss  oorr  

yyoouu  ccaann  uussee  CCoonnssoollee  bbaassee  ssyysstteemm  aalloonngg  wwiitthh  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  

44  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  OOnnlliinnee  QQuuiizz  SSyysstteemm  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aa  ssppeecciiaall  iinntteerrffaaccee  ttoo  

aatttteemmpptt  ddiiffffeerreenntt  qquuiizz  tteesstt..  DDeevveelloopp  aallll  tthhee  rreellaatteedd  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  lliikkee  aappppllyy  ffoorr  qquuiizz  tteesstt,,  

qquuiizz  ccrriitteerriiaa,,  ssccoorree,,  rreessuulltt,,  lleeaaddeerr  bbooaarrdd,,  mmaannaaggee  qquueessttiioonnss  eettcc..  AAdddd  aa  ssttrroonngg  ddaattaabbaassee  

ssuuppppoorrtt  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  qquuiizz  ddaattaa  aanndd  ccaann  ggeenneerraattee  aannyy  qquuiizz  

rraannddoommllyy  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  uusseerr’’ss  iinn  ddiiffffeerreenntt  tteesstt..  

55  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  IInnddiiaa’’ss  OOnnlliinnee  VVeeggeettaabbllee  MMaarrkkeett  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aa  ssppeecciiaall  

iinntteerrffaaccee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  oonnlliinnee  bbuuyy  aanndd  ssaallee  ooff  vveeggeettaabblleess..  DDeevveelloopp  aallll  tthhee  rreellaatteedd  

ffuunnccttiioonnaalliittiieess  lliikkee  lliissttiinngg  ooff  aallll  vveeggeettaabblleess  ffrroomm  vveennddoorr’’ss  ,,  vveennddoorr’’ss  mmaannaaggeemmeenntt,,  

mmaannaaggee  uusseerr’’ss  ccaarrtt,,  ddeelliivveerryy  eettcc..  AAllssoo  aadddd  aa  ssttrroonngg  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  aa  

ddaattaa  aanndd  ccaann  ssttoorree  aanndd  ggeenneerraattee  aallll  tthhee  rreellaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  vveeggeettaabblleess..  

66  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  OOnnlliinnee  TTrraavveell  AAggeennccyy  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aa  ssppeecciiaall  iinntteerrffaaccee  

ttoo  ppeerrffoorrmm  aallll  tthhee  ttrraannssaaccttiioonnss  ooff  TTrraavveell  aaggeennccyy  ooppeerraattiioonnss..  DDeevveelloopp  aallll  tthhee  rreellaatteedd  

ffuunnccttiioonnaalliittiieess  lliikkee  PPaacckkaaggee  ddeettaaiillss,,  BBooookkiinnggss,,  DDeessttiinnaattiioonnss,,  TTiicckkeett  BBooookkiinngg,,  CClliieenntt  DDeettaaiillss  

eettcc..  MMaannaaggee  aallll  tthhee  ddaattaa  aanndd  ttrraaccttiioonn  uussiinngg  aa  ssttrroonngg  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  

77  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  OOnnlliinnee  JJoobb  IInnffoorrmmaattiioonn  PPrroovviiddeerr  wwhhiicchh  iiss  aa  ttyyppiiccaall  oonnlliinnee  

JJoobb  ppoorrttaall  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aallll  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  lliikkee  JJoobb  sseeaarrcchh,,  JJoobb  PPoossttiinngg,,  RReeccrruuiitteerr  

aanndd  CCaannddiiddaattee  pprrooffiillee  mmaannaaggeemmeenntt,,  jjoobb  ffiilltteerr,,  aappppllyy  eettcc..  CCoovveerr  aallll  ppoossssiibbllee  ttrraannssaaccttiioonn  

uussiinngg  aa  ssttrroonngg  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  
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88  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  FFoooodd  SSaaffeettyy  PPoorrttaall  wwhhiicchh  ccoovveerrss  aallll  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  aanndd  

pprroocceedduurree  ooff  ffoooodd  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreemmeennttss,,  ffoooodd  ssaammpplliinngg  //  tteesstt  ,,  rreeppoorrtt,,  GGoovveerrnnmmeenntt  

gguuiiddeelliinneess  //  ssttaannddaarrddss,,  aappppllyy  ffoorr  nneeww  lliicceennccee,,  bbllaacckk  lliisstt  eettcc..  AAdddd  aallll  ppoossssiibbllee  

ffuunnccttiioonnaalliittiieess  wwiitthh  aa  ssttrroonngg  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  

99  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  EEmmppllooyyeeee  AAtttteennddaannccee  SSyysstteemm  wwhhiicchh  ccoovveerrss  aallll  tthhee  

ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ooff  EEmmppllooyyeeee’’ss  aatttteennddaannccee  ,,  ttrraacckk  rreeccoorrddss,,  eeaarrllyy  aanndd  llaattee  ppuunncchh  rreeccoorrddss,,  

ppeennaallttyy  eettcc..  AAllssoo  aadddd  aannyy  aaddddiittiioonnaall  HHRR  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  iiff  aapppplliiccaabbllee..  AAdddd  aallll  ooppeerraattiioonnss  

wwiitthh  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  

1100  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  LLaaww  aanndd  oorrddeerr  aauuttoommaattiioonn  wwhhiicchh  ccoovveerrss  aallll  tthhee  

ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ooff  LLaaww  aanndd  OOrrddeerr  aauuttoommaattiioonn..  AAdddd  aallll  ppoossssiibbllee  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  wwiitthh  

ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  

1111  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  WWaatteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPoorrttaall  wwhhiicchh  ccoovveerrss  aallll  tthhee  

ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ooff  WWaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  AAdddd  aallll  ppoossssiibbllee  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  wwiitthh  ddaattaabbaassee  

ssuuppppoorrtt..  

1122  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  AAvviiaattiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  wwhhiicchh  ssiimmppllyy  hheellppss  

ccuussttoommeerr  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  aaiirrlliinnee’’ss  fflliigghhttss  ddeettaaiillss..  AAllssoo  aadddd  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ttoo  bbooookk  

aa  ttiicckkeettss  ffoorr  ssppeecciiffiicc  fflliigghhtt  wwiitthh  ddaattaabbaassee  ssuuppppoorrtt..  

1133  DDeevveelloopp  aa  jjaavvaa  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  OOnnlliinnee  RReecchhaarrggee  PPoorrttaall  wwhhiicchh  hheellppss  ccuussttoommeerrss  ffoorr  oonnlliinnee  

pprreeppaaiidd  rreecchhaarrggeess  aanndd  ppoossttppaaiidd  bbiillll  ppaayymmeenntt  wwiitthh  ssoommee  ooffffeerrss  aanndd  ccoouuppoonnss  eettcc..  CCoovveerr  

aallll  TTeelleeccoomm  ooppeerraattoorrss  aanndd  aadddd  aallll  ppoossssiibbllee  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  wwiitthh  aa  ssttrroonngg  ddaattaabbaassee  

ssuuppppoorrtt..    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


