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Об’єкт: принципи
програмування та чергування.

Предмет: програмне
забезпечення gratch.

ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробити ПЗ
«gratch»
дотримуючись
принципів ООП,
популяризуючи їх у
колі розробників.

МЕТА ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ:

Знайти та опрацювати інформацію щодо
технологій та принципів програмування.

Організувати стек технологій для
подальшої розробки.

Продумати рішення проблеми чергувань.

Поширити принципи ООП серед місцевої
спілки розробників

Продумати дизайн та структуру майбутніх
графічних реалізацій бібліотеки.

Створити бібліотеку для відокремлення UI
частини від бізнес-логіки.

Створити ПЗ на основі отриманих знань,
обраного стеку та ядра.

Досвід роботи
з БД та

комплексним
стеком

ЕМПІРИЧНИЙ

Аналіз теми
чергувань в
суспільстві

ОБРОБКА
ДАНИХ

Вивчення
документації

технологій

ТЕОРЕТИЧНИЙ
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Основний механізм роботи додатку

Структура бібліотеки gratch-core

Зовнішній вигляд додатку

Використані технології неабияк впливали на розвиток програми, більше
того, задавали його вектор.

Важливо підмітити, що цей проєкт розвивається одночасно з навичками та
вміннями автора починаючи аж з літа 2019 року, коли було тільки

завершено літню школу програмування Intel Summer при Роменській МАН.

ПРОГРЕС

Комбінація патерну MVVM та планів на кросплатформність потребує
відділити модель від її представлення. Раніше зберігання даних відбувалося

завдяки XML файлам. Фінальним варіантом стало використання SQLite.
Щоб зробити програму розширюваною, було використано патерни

«Репозиторій» та «Спостерігач». Сам же SQLiteSubscriber реалізує патерн
«Одинак».

GRATCH-CORE

Сам по собі WPF дає можливість не вникати в складнощі, але такий підхід
швидко призводить до проблем. Для написання додатку було використано
патерн MVVM та реактивні розширення. Реактивні розширення полегшують
роботу з прив’язками даних та підвищують читабельність коду. Основні для

додатку бібліотеки це MahApps.Metro та MaterialDesignColors, вони
забезпечують лаконічний та м’який вигляд інтерфейсу.

GRATCH-DESKTOP

Отже, у результаті роботи над цим проєктом було опрацьовано багато матеріалів щодо
принципів ООП, реактивних розширень та банально програмування на C#; обрано

ключові технології для стеку розробки, як от sqlite-net-pcl, WPF, ReactiveUI,
MahApps.Metro та ін.; вирішено проблему організації чергувань, що повторюються;

створено бібліотеку та програмне забезпечення для її імплементації; а також, робота
над цим проєктом та дискуси в гуртку надихнули його учасників вивчати тему ООП.
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