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його нові оновлення від виробника та технічну підтримку від дистриб'ютора,
а  також  небажання  порушувати  чинне  законодавство  та  інформаційну
безпеку.
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The report examined the development of micro-social networks using the Python
programming language and application framework Django.

Python - потужна і проста для вивчення мова програмування. Вона дає
змогу використовувати ефективні високорівневі структури даних і пропонує
простий,  але  ефективний  підхід  до  об'єктно-орієнтованого  програмування.
Поєднання витонченого синтаксису,  динамічної  типізації  в  інтерпретованій
мові робить Python ідеальною мовою для написання сценаріїв та прискореної
розробки додатків в різних сферах і на більшості платформ.

Django - вільний програмний каркас для Веб-додатків мовою Python, що
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використовує  шаблон  проектування  MVC.  Проект  підтримується
організацією Django Software Foundation.

Веб-сторінка на Django будується з  одного або декількох додатків,  які
рекомендується  робити  окремо.  Це  одна  з  істотних  архітектурних
відмінностей цього каркасу від деяких інших. Один з основних принципів
каркасу – DRY(від англ. “Don't repeat yourself” - “Не повторюйте себе”) 
Розглянемо основні можливості  Django:

• вбудований інтерфейс адміністратора з  уже наявними перекладами

багатьма мовами;
• диспетчер URL на основі регулярних виразів;

• розширювана система шаблонів з тегами та наслідуванням;

• система  кешування  (процес  запису  даних  в  кеш-пам'ять  для

зберігання часто використовуваних команд і даних);
• Інтернаціоналізація (процес адаптації продукту, такого як програмне,

або  апаратне  забезпечення,  до  мовних  і  культурних  особливостей  регіону
(регіонів), відмінного від того, в якому розроблявся продукт);

• архітектура застосунків, що під’єднуються, які можна встановлювати

на будь-які Django-сайти;
• «generic views» - шаблони функцій контролерів;

• авторизація  та  аутентифікація,  під’єднання  зовнішніх  модулів

аутентифікації таких як LDAP, OpenID тощо;
• система фільтрів («middleware») для побудови додаткових обробників

запитів, наприклад внесені в дистрибутив фільтри для кешування, стиснення,
нормалізації URL і підтримки анонімних сесій;

• бібліотека для роботи  з  формами (наслідування,  побудова форм за

існуючою моделлю БД);
• вбудована автоматична документація за тегами шаблонів та моделями

даних, доступна через адміністративний застосунок.
Зручність  Django  дає  змогу  швидко і  якісно  розробляти  Веб-додатки,

прикладом є написано мною мікросоціальна мережа (рис.1.)

Рис. 1. Стіна користувача мікросоціальної мережі.
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Оскільки Django є  програмним каркасом з відкритим кодом, то код мого
додатку я виклав в своєму репозиторії  на Github

Рис. 2. Головний каталог проекту мікросоціальної мережі на Github

На основі  простої  і  надійної  платформи  Django  мовою Python  можна
розв’язувати  поставлені  задачі  всього  кількома  рядками  коду.  Автори,
досвідчені  творці,  описують  всі  методи,  інструменти  та  концепції,  які
потрібно знати, щоб нормально використовувати Django 1.8, включно з усіма
основними особливостями новоспеченої версії. Також можна додати, що вся
документація  по  Python і  Django   е  у  відкритому  вигляді  за  посиланнями
https://docs.python.org/2/  та  https://docs.djangoproject.com/en/1.8/  Це  повне
керівництво  починається  з  вступу  в  Python,  після  цього  докладно
обговорюються основні компоненти Django (моделі, подання та  шаблони) і
порядок організації взаємодії між ними. Описуються методи розробки певних
програм:  мікроблог,  фотогалерея,  система  керування  вмістом,  інструмент
публікації фрагментів коду з підсвічуванням синтаксису.
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