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LABORATORIUM 4: HACKATHON – JTTT, FAZA 2.0



Retrospekcja z poprzedniej fazy

• Co poszło dobrze?

• Co możemy poprawić?

• Jakie nowe pomysły?



O co chodzi? - Przypomnienie
• Hackathon - http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon

◦ A hackathon is an event in which computer programmers and others involved in software development, 
collaborate intensively on software projects

◦ Definiujemy sobie konkretny cel – np. stworzenie prostej aplikacji

◦ Pracujemy w podgrupach, aby cel mógł być osiągnięty w trakcie kilku zajęć laboratoryjnych

◦ Na każdych zajęciach może być definiowany dodatkowy cel tematyczny

◦ Na każdych kolejnych zajęciach pracujemy w stałych grupach 2-3 osobowych

• Niezbędne linki:

• Visual Studio - http://www.visualstudio.com/

• MSDN - http://msdn.microsoft.com/

• StackOverflow - http://stackoverflow.com/

• IFTTT - https://ifttt.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
http://www.visualstudio.com/
http://msdn.microsoft.com/
http://stackoverflow.com/
https://ifttt.com/


JTTT

Jeśli to to 

wykonaj to



JTTT – faza 1.0 – to już było
• Przygotuj prostą aplikację typu Windows Forms lub WPF (Windows Presentation Foundation)

• W pierwszym podejściu rozpatrujemy ograniczoną logikę:

◦ Jeden warunek – na podanej przez użytkownika stronie znajdujemy obrazek, który w opisie ma 

konkretne wyrażenie

◦ Jedna akcja – wysyłamy maila z załącznikiem w postaci znalezionego obrazka

◦ Dla ułatwienia bierzemy pod uwagę pierwszy znaleziony obraz typu JPG / PNG

• Sprawdzanie wykonuje się po naciśnięciu przycisku „Start!”

• Przetestuj działanie na podstawie stron np. http://demotywatory.pl/, http://dilbert.com

• Historię wykonania akcji zapisuj do pliku jttt.log 

http://demotywatory.pl/
http://dilbert.com/


JTTT – faza 1.0



JTTT – faza 2.0



JTTT – faza 2.0
• Porządnie uporządkować i doprowadzić do używalności aplikację dla fazy 1.0

• Zastanowić się nad zastosowanym projektem obiektowym – czy jest re-używalny?

• Zaimplementować możliwość tworzenia listy zadań składających się z par: warunek – akcja

• Polecenie „Wykonaj” powinno wykonywać wszystkie zadania znajdujące się na liście

• Zaimplementować możliwość serializacji / deserializacji listy zadań do / z pliku

• (opcjonalnie) Możliwość tworzenia złożonych warunków logicznych (np. warunek jest 

spełniony jeżeli wszystkie warunki składowe są spełnione)



Kilka przydatnych rzeczy dla fazy 2.0
• Klasa BindingList<T>

◦ http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms132679(v=vs.110).aspx

◦ Generyczna lista wspierające automatyczne bindowanie danych do kontrolki

◦ T – konkretny typ, którego obiekty mają znaleźć się na liście

• Kontrolka ListBox

◦ http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.windows.forms.listbox(v=vs.110).aspx

◦ Przydatna do wyświetlenia listy elementów (dowolnego typu!)

◦ Możliwe jest automatyczne podłączenie listy elementów do wyświetlania przez następujące przypisanie:

lbTasks.DataSource = ds;

gdzie ds jest obiektem typu generycznego BindingList<T> (T – właściwy typ reprezentujący naszą klasę)

◦ Alternatywnie można zarządzać listą elementów ręcznie (właściwość Items klasy 
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.windows.forms.listbox.items(v=vs.110).aspx )

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms132679(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.windows.forms.listbox(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.windows.forms.listbox.items(v=vs.110).aspx


Kilka przydatnych rzeczy dla fazy 2.0
• Serializacja / deserializacja

◦ W ogólności jest wiele sposobów na serializację

◦ W tym przypadku najprostsze będzie użycie klasy BinnaryFormatter lub XmlSerializer

http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/system.runtime.serialization.formatters.binary.binaryformatter(v=vs.110).aspx

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.serialization.xmlserializer_methods(v=vs.110).aspx

◦ Interesują nas metody Serialize i Deserialize

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bdxxw552(v=vs.110).aspx

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dsh84875(v=vs.110).aspx

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/c5sbs8z9(v=vs.110).aspx

◦ Pamiętać, że elemety kolekcji do serializacji muszą być serializowalne [Serializable]

• Przeładowanie metody ToString()
◦ Jeżeli mamy dobrze zdefiniowane klasy (np. JtttCondition, JtttAction itd.) to przeładowanie metody 

ToString() będzie bardzo pomocne w prezentacji danych na liście

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.runtime.serialization.formatters.binary.binaryformatter(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.serialization.xmlserializer_methods(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bdxxw552(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dsh84875(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/c5sbs8z9(v=vs.110).aspx


JTTT – dalszy rozwój
• Faza 3.0: zapisywanie i odczytywanie zdefiniowanych zadań do prostej bazy danych

◦ Zapis zdefiniowanej listy zadań do bazy danych

◦ Wykorzystanie localdb / SQL Server Compact Edition / SQL Server Express itp..

◦ Wykorzystanie EntityFramework

• Faza 4.0: Współpraca z zewnętrznym API (podłączenie do Facebook-a, Twittera, Yahoo 

Weather, …)

• Faza ?.0: Aplikacja udostępniająca swoje API



Kilka dobrych rad
• Zacznij od napisania wersji, która działa, ale po uruchomieniu przystąp do refactoringu (tzn. do 

uporządkowania kodu, aby był czystszy, bardziej przejrzysty i przygotowany do dalszego 
rozwijania - http://en.wikipedia.org/wiki/Code_refactoring )

• Jeżeli nie wiesz, jak coś zrealizować – szukaj w dokumentacji i studiuj przykłady kodu

• Jeżeli wklejasz kod z dokumentacji – miej pewność, że rozumiesz jak działa

• Tworzony kod trzymaj w repozytorium
◦ Zaznacz w repozytorium autorów

◦ Zaproś do repozytorium prowadzącego

• Na kolejnych zajęciach będziemy rozwijać dalej tą samą aplikację, więc trzeba mieć pod ręką 
stabilną wersję

• Na kolejnych zajęciach niezbędne będzie użycie EntityFramework-a. Przykłady będą bazować na 
EF 5/6 

http://en.wikipedia.org/wiki/Code_refactoring


Zadanie domowe
• Przygotować działającą aplikację według minimalnego zakresu dla fazy 2.0

• Aplikację zsynchronizować z repozytorium na Bitbucket-cie (to jest to samo repozytorium, co 

poprzednio!)

• Wysłać maila do prowadzącego, że już może oceniać, który branch lub który commit –

wysłać przed kolejnymi zajęciami

• W mailu podać:

◦ skład grupy 

◦ przypomnieć link do repozytorium

◦ napisać, co się udało, co planujecie w kolejnych fazach poprawiać – krótkie i treściwe wnioski


