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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 3.0 – to już było



JTTT – faza 3.0 – to już było

To jest przykładowy schemat zależny od 
sposobu zamodelowania danych w 

aplikacji. W ramach ćwiczenia nie trzeba 
próbować go naśladować



Wprowadzenie pojęć
• API (Application Programming Interface) – w ogólności sposób, w jaki elementy 

oprogramowania powinny/mogą ze sobą się komunikować

• JSON (JavaScript Object Notation) – prosty, tekstowy format wymiany danych:

◦ Niezależny od języków programowania

◦ Dwie uniwersalne struktury danych: zbiór par nazwa / wartość, uporządkowana lista wartości

◦ Prosty w obsłudze, zorientowany na dane

◦ Mniejsza objętość niż w przypadku XML-a

◦ Bardzo popularny we wszelkich zastosowaniach webowych

◦ Przykładowy zestaw danych w JSONie {

“books” : [

{ “title”: “My First Book”, “Author” : “Fake Author” },

{ “title”: “Test book” , “Author” : “Real Author” }

]

}



JTTT – faza 4.0
• Celem fazy 4.0 jest podłączenie aplikacji do zewnętrznego API

• Chcemy móc decydować o akcjach w zależności od aktualnej pogody w danym miejscu

• Korzystamy z API http://openweathermap.org/, które dostarcza odpowiedź w JSONie

• Zadanie 1 (wstępne): Dodać nowy formularz do aplikacji, który na podstawie podanej nazwy 
miasta wyświetla informację o aktualnej pogodzie

• Zadanie 2: Dodać nowy warunek do wyboru, który sprawdza temperaturę pogody w 
podanym mieście

• Zadanie 3: Dodać nową akcję do wyboru, która pozwala na wyświetlenie rezultatów w 
okienku

• Zadanie 4: (dodatkowe) Uruchamiać sprawdzenie listy zadań w osobnym wątku

http://openweathermap.org/


JTTT – faza 4.0, zadanie 1
• W ramach tego zadania przygotowujemy prosty formularz, który wyświetla aktualny stan 

pogodowy w wybranym mieście

• To zadanie jest wstępne, żeby można było łatwiej sprawdzić, czy pobieranie danych o 

pogodzie działa poprawnie

• Zakres wyświetlanych danych można rozszerzyć w porównaniu do przykładowego okna 

poniżej



JTTT – faza 4.0, zadanie 1 – jak?
• Opis wykorzystywanego API: http://openweathermap.org/api

• Przykładowe wywołanie API: 

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Wroclaw,pl&APPID=XXXXXXXX

• Uwaga – APPID można otrzymać po bezpłatnej rejestracji w systemie OpenWeatherMap

• Aby obejrzeć sformatowany ciąg znaków można użyć na przykład systemu 

http://jsonformatter.curiousconcept.com/

• Specyfikacja danych pogodowych: http://openweathermap.org/weather-data

• Specyfikacja kodów odpowiedzi: http://openweathermap.org/weather-conditions

• Aby odczytać dane z API możemy użyć znanej już nam metody klasy WebClient

http://openweathermap.org/api
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Wroclaw,pl&APPID=XXXXXXXX
http://jsonformatter.curiousconcept.com/
http://openweathermap.org/weather-data
http://openweathermap.org/weather-conditions


Narzędzia
Json.NET 

http://www.newtonsoft.com/json

http://www.newtonsoft.com/json


JTTT – faza 4.0, zadanie 1 – jak?
• Do deserializacji danych JSONowych używać będziemy biblioteki Json.NET 

http://www.newtonsoft.com/json (najlepiej zainstalować pakiet przez NuGeta)

• Przykładowe wywołanie metody deserializującej:

JsonConvert.DeserializeObject<WeatherObject>(json)

• Aby wygodnie operować na danych potrzebujemy przygotować odpowiedni model danych 

w postaci klas zgodnych ze strukturą API

• Możemy pracowicie to napisać ręcznie na podstawie specyfikacji API…

lub

Automatycznie wygenerować przy użyciu http://json2csharp.com/

http://www.newtonsoft.com/json
http://json2csharp.com/


JTTT – faza 4.0, zadanie 2

System.Windows.Forms.TabControl



JTTT – faza 4.0, zadanie 2 – jak?
• Celem jest, aby można było wybrać jeden z dwóch warunków – poprzedni (sprawdzenie 

podpisów pod obrazkami) lub nowy (sprawdzanie pogody)

• Parametry warunku:

◦ Nazwa miasta, dla którego sprawdzamy prognozę pogody

◦ Wartość temperatury, powyżej której uznajemy, że warunek jest spełniony

• Nowy warunek powinien zapisywać się w bazie danych równie dobrze, jak poprzedni

• Być może trzeba będzie przemodelować istniejącą strukturę klas, aby warunek był 
oddzielony od akcji

• Wartość temperatury powinna być przekazana do akcji tak, żeby w komunikacie była 
podana aktualna wartość (podobnie jak przekazujemy nazwę załącznika do wysyłki z 
demotywatorów)



JTTT – faza 4.0, zadanie 3



JTTT – faza 4.0, zadanie 3 – jak?
• Celem jest, aby można było wybrać jedną z dwóch akcji – poprzednią (wysyłanie maila z 

załącznikiem) lub nową (wyświetlanie okienka z treścią i załącznikiem)

• Obie akcje powinny być dostępne do użycia niezależnie od wybranego warunku

• Nowa rodzaj akcji powinien zapisywać się w bazie danych równie dobrze, jak poprzedni

• Akcje powinny otrzymywać i przechowywać dodatkowe informacje (np. nazwa obrazka z 

demotywatorów, wartość aktualnej temperatury z API) – uwaga: tych informacji w bazie nie 

ma sensu zapisywać 

• Być może potrzebna będzie klasa agregująca wybrany warunek i wybraną akcję 

(przykładowe rozwiązanie), gdzie zarówno warunek, jak i akcja dziedziczą po odpowiednich 

klasach abstrakcyjnych



JTTT – faza 4.0, zadanie 4 – jak?
• Celem jest uruchamianie sprawdzania listy zadań w osobnych wątkach

• Można wykorzystać mechanizm klasy System.Threading.Tasks.Task lub async/await

• Uwaga! W aplikacji Windows Forms wszelkie operacje na elementach interfejsu użytkownika 

(jeżeli będą potrzebne) muszą być zsynchronizowane z głównym wątkiem aplikacji, patrz:

◦ BeginInvoke - http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/0b1bf3y3(v=vs.110).aspx

◦ Invoke - http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/a1hetckb(v=vs.110).aspx

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/0b1bf3y3(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/a1hetckb(v=vs.110).aspx


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. Oraz 

pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj

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

• Tworzony kod trzymaj w repozytorium

◦ Zaznacz w repozytorium autorów

◦ Zaproś do repozytorium prowadzącego

• To już jest koniec – na kolejnych zajęciach zaliczamy ile się da

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


Zadanie domowe
• Przygotować działającą aplikację według minimalnego zakresu dla fazy 4.0

• Przygotować całość tak, żeby można było zaprezentować osiągnięcia i otrzymać 

(pozytywną) oceną na koniec zajęć nr 8 

• Aplikację zsynchronizować z repozytorium na Bitbucket-cie

◦ Umieć pokazać w historii repozytorium, że każda osoba z grupy miała równy wkład w dostarczone 

rozwiązanie (git log będzie nam bardzo pomocny)

• Rozumieć i potrafić wytłumaczyć to, co się zrobiło 

◦ To dotyczy wszystkich osób z grupy!



JTTT – dalsze plany
• Zajęcia 7 i 8 poświęcone są na rozwijanie fazy 4.0 aplikacji JTTT

• Na koniec zajęć 8 każda grupa prezentuje swoje osiągnięcia i na tej podstawie otrzymuje 

ocenę za część laboratorium dotyczącą platformy .NET

• Ostatnie zajęcia to będzie ostateczny termin oddawania pracy i ostateczny moment, kiedy 

można otrzymać ocenę z części .NET

• Aby otrzymać ocenę z części .NET konieczne jest być obecnym na zajęciach

• Na koniec semestru ocena z laboratorium będzie uśrednioną oceną z części .NET i Java


