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Review poprzedniej wersji

• Co się udało zrobić?

•Jakie rozwiązanie architektoniczne 

przyjęliśmy?

•Z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni?

•Co trzeba koniecznie zrefaktoryzować?



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 2.0 – to już było



JTTT – faza 3.0 – czy coś się zmieniło?



JTTT – faza 3.0 – Tak! 

To jest przykładowy schemat zależny od 
sposobu zamodelowania danych w 

aplikacji. W ramach ćwiczenia nie trzeba 
próbować go naśladować



JTTT – faza 3.0
• Celem fazy 3.0 jest podłączenie aplikacji do bazy danych

• Przy otwarciu aplikacji odczytywane są zadania z bazy danych

• Dodanie dowolnego warunku/akcji do listy powinno powodować zapisanie zdarzenia w 

bazie danych

• W tym celu wykorzystujemy Entity Framework (potrzebne Visual Studio 2010 lub nowsze)

• Korzystamy z dobrodziejstwa podejścia Code First 



Kilka przydatnych rzeczy dla fazy 3.0
• Entity Framework

◦ Podstawowe źródło o Entity Framework: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/data/ef.aspx

◦ Pakiet NuGet-a: http://www.nuget.org/packages/EntityFramework/ (bazujemy na wersji 6.2.0 –

uwaga może nie działać ze starym Visual Studio)

◦ Tutorial: http://www.entityframeworktutorial.net/code-first/entity-framework-code-first.aspx -

przyzwoity tutorial wprowadzający w koncepcję Code First. Warto go sobie przerobić przed 

rozpoczęciem próbowania kodowania samemu

• SQL Server Express: https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-editions-express

(SQL Server 2017 Express)

◦ przydatne może się okazać SQL Server Management Studio

◦ Jeżeli jest zainstalowana pełna wersja SQL Server, to Express nie jest konieczny.

http://www.entityframeworktutorial.net/code-first/entity-framework-code-first.aspx
http://www.nuget.org/packages/EntityFramework/
http://www.entityframeworktutorial.net/code-first/entity-framework-code-first.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-editions-express


SQL Server
SQL Server Express

„Bezpłatna podstawowa baza danych idealna do nauki i tworzenia 

aplikacji klasycznych oraz niewielkich (do 10 GB) aplikacji 

serwerowych działających w oparciu o dane.”

SQL Server Enterprise

„Kompleksowa wydajność o znaczeniu strategicznym na potrzeby 

wymagających baz danych i analiz biznesowych.”



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

Weather, …)

◦ Przygotowanie aplikacji do obsługi kilku rodzaju warunków

◦ Podłączenie do zewnętrznego API

◦ Praca z modelem XML / JSON

◦ Uaktualnienie bazy danych o zmiany w modelu danych



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

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


Zadanie domowe
• Uwaga: fazę 3.0 realizujemy przez dwa zajęcia laboratoryjne (grupa środowa drugie zajęcia 

będzie miała łączone z fazą 4.0)

• Przygotować działającą aplikację według minimalnego zakresu dla fazy 3.0

• Aplikację zsynchronizować z repozytorium na Bitbucket-cie

• Wysłać maila do prowadzącego, że już może oceniać – najpóźniej chwilę przed zajęciami, na 
których zaczynamy kolejną fazę

• W mailu umieścić:

◦ Link do repozytorium

◦ Nazwę wersji / brancha / numer commita, w którym jest wersja do oceny

◦ Skład grupy, która pracuje razem nad aplikacją

◦ Dwa słowa komentarza, co udało się zrobić, a z czym były problemy


